Who should attend:
families of
children/teens/young
adults with disabilities or
learning challenges,
school staff, community
members and
organizations.
────

Learn about:

THURSDAY, MARCH 23, 2017
6:00PM-8:00PM

PARENT INSTITUTE
UNDERSTANDING THE
PSYCHO-EDUCATIONAL
ASSESSMENT REPORT.

This workshop will help you better understand the Psychoeducational and academic assessments as part of an initial or
triennial evaluation.
Understand the components of different eligibility categories for
Special Education.

The present levels of
academic achievement
and functional
performance (PLAAFP)
Cognitive Measures
Academic abilities
Plan recommendations
────

SANTA CLARA
COUNTY OFFICE OF
EDUCATION
OAK GROVE ROOM
1290 Ridder Park Dr
San Jose, CA 95131
CHILD CARE IS
AVAILABLE UPON
ADVANCED NOTICE
(408) 453-6542

Quién debería asistir:
las familias de los
niños/adolescentes/adultos
jóvenes con discapacidades o
problemas de aprendizaje, el
personal de la escuela, los
miembros de la comunidad y
organizaciones.

────

Infórmese sobre:

JUEVES, 23 DE MARZO, 2017
6:00PM-8:00PM

INSTITUTO DE PADRES
COMPRENSIÓN DEL REPORTE
DE EVALUACIÓN
PSICOEDUCATIVA
Este taller le ayudará a entender los aspectos psico-educativos y
académicos como parte de una evaluación inicial o evaluación
trienal.
Comprender los componentes de diferentes categorías de
elegibilidad para educación especial.

Los niveles actuales de
logro académico y
rendimiento funcional
(PLAAFP)
Medidas cognitivas
habilidades académicas,
recomendaciones del
plan

SANTA CLARA
COUNTY OFFICE OF
EDUCATION
OAK GROVE ROOM
1290 Ridder Park Dr
San Jose, CA 95131

FAVOR DE LLAMAR SI
OCUPAN CUIDADO DE
NIÑO
(408) 453-6542

Ai nên tham dự:
gia đình của trẻ
em/thanh thiếu
niên/thanh niên có
khuyết tật hoặc những
thách thức, nhân viên
nhà trường, thành viên
cộng đồng và các tổ
chức.
────

Tìm hiểu về:
THỨ NĂM, NGÀY 23 THÁNG BA, NĂM 2017
6:00PM-8:00PM

Các cấp độ hiện tại của
thành tích học tập và
chức năng thực hiện
(PLAAFP)

HỌC VIỆN CHO PHỤ HUYNH

Các biện pháp nhận thức

HIỂU BIẾT VỀ BÀI BÁO CÁO
THẨM ĐỊNH TÂM LÝ GIÁO DỤC

Khả năng học tập
Kiến nghị kế hoạch
────

Lớp học này sẽ giúp quí vị hiểu biết thêm về các thẩm định tâm lý
giáo dục và học tập như một phần của thẩm định sơ khởi hoặc
thẩm định 3 năm một lần.
Giúp quí vị hiểu các thành phần của các loại điều kiện khác nhau
cho giáo dục đặc biệt.

SANTA CLARA
COUNTY OFFICE OF
EDUCATION
OAK GROVE ROOM
1290 Ridder Park Dr
San Jose, CA 95131
DỊCH VỤ CHĂM SÓC
TRẺ EM CÓ SẴN NẾU
THÔNG BÁO TRƯỚC
(408) 453-6542

