Thông Tin về Bản Khảo Sát Gia Đình của (Trung Tâm Quốc Gia
về Giám Sát Trách Nhiệm Giải Trình Giáo Dục Đặc Biệt)
NCSEAM
Kính Gửi các Gia Đình,
Bản Khảo Sát Gia Đình của NCSEAM, còn được gọi là Bản Khảo Sát
Gia Đình Can Thiệp Sớm (EI), diễn ra vào tháng 3 và tháng 10 hàng
năm. Khảo Sát được sử dụng để thu thập thông tin về các Kết Quả
mà các gia đình thu được khi tham gia vào chương trình Can Thiệp
Sớm (EI). Các gia đình được yêu cầu điền vào một Bản Khảo Sát
mỗi năm dương lịch. Trước đây, Điều Phối Viên Dịch Vụ sẽ giao tận
tay Bản Khảo Sát tới các gia đình. Tuy nhiên do các nhà cung cấp
dịch vụ EI không thể đến nhà của các gia đình vào tháng 10 năm
2020 nên đã không thể cung cấp BảnKhảo Sát.
Kể từ tháng này, tháng 3 năm 2021, Bản Khảo Sát Gia Đình đã có
phiên bản trực tuyến. Nếu con quý vị đã ghi danh tham gia vào
chương trình Can Thiệp Sớm (EI) trong ít nhất sáu tháng, quý vị có
thể sẽ đủ điều kiện để chia sẻ phản hồi của mình bằng cách hoàn
thành Bản Khảo Sát. Nếu quý vị đủ điều kiện, chương trình EI của
quý vị sẽ cung cấp cho quý vị một mã người dùng một lần để đăng
nhập và hoàn thành Bản Khảo Sát. Vui lòng điền vào bản khảo sát và
nhấn Gửi khi quý vị đã hoàn thành.
Câu trả lời của quý vị sẽ giúp Sở Y Tế Công Cộng và chương trình
EI của quý vị cải thiện các dịch vụ dành cho gia đình quý vị và cho
các gia đình khác.
Quý vị muốn biết thêm về Kết Quả của Gia Đình? Các kết quả đó là
gì, các kết quả đó được đánh giá và sử dụng như thế nào? Nếu vậy,
hãy nhấp vào liên kết dưới đây. Liên kết sẽ đưa quý vị đến trang web
của Dự Án Lãnh Đạo Phụ Huynh Can Thiệp Sớm, nơi quý vị có thể
tìm thấy những thông tin này.
Cảm ơn quý vị đã cung cấp thông tin phản hồi quý giá của mình!
Tìm Hiểu Thêm về Kết Quả

