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Văn Phòng Giám Sát Giáo Dục Tiểu Bang

Nếu quý vị muốn tham gia hoặc có thắc mắc, vui lòng liên hệ với Lynnell Johnson trước ngày 30 tháng 4 năm 2019:

Tiến sĩ Lynnell Johnson | OSSE.PDBG-5@o365.dc.gov | (202) 517-6537

HÃY CHIA SẺ TRẢI NGHIỆM CỦA QUÝ VỊ VỚI CÁC 
DỊCH VỤ VÀ CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO TRẺ NHỎ
Nhận phiếu quà tặng trị giá $100 cho phiên họp 1 giờ!

Tôi có hội đủ điều kiện không?

•	 Phải có ít nhất một trẻ từ 5 tuổi trở xuống

Tôi sẽ làm gì?

•	 Tham gia vào một cuộc thảo luận nhóm với các cư dân khác có 
trẻ nhỏ trong Quận

•	 Chia sẻ trải nghiệm của quý vị với các chương trình và dịch 
vụ giáo dục trẻ thơ (ví dụ: chăm sóc trẻ, đến thăm nhà, 
Head Start (Khởi Đầu Sớm), Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Nhỏ 
(Women, Infants and Children, WIC), Mầm Non, v.v.)

Ở đâu và khi nào?

•	 Địa điểm họp sẽ gần nơi những người tham gia sinh sống, bao 
gồm thư viện, cơ sở phát triển dành cho trẻ em và trường học.

•	 Các buổi phỏng vấn sẽ diễn ra vào cuối tháng 4 và tháng 5. 

Là một phần trong nỗ lực hơn nữa nhằm hỗ trợ tốt hơn cho trẻ nhỏ 
và các gia đình trong Quận, Văn Phòng Giám Sát Giáo Dục Tiểu Bang 
(Office of the State Superintendent of Education, OSSE) của Quận 
Columbia đang thực hiện các phiên họp lắng nghe với phụ huynh/
người giám hộ của trẻ từ 5 tuổi trở xuống.

CHÚNG TÔI MUỐN LẮNG NGHE TRẢI NGHIỆM TỪ:

Các gia đình:

•	 Có thu nhập thấp
•	 Vô gia cư
•	 Đang nhận Hỗ Trợ Tạm Thời Cho Gia Đình Nghèo Khó 

(Temporary Assistance for Needy Families, TANF) và các 
dịch vụ dành cho gia đình hội đủ điều kiện về thu nhập khác 
như Medicaid, Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), WIC

•	 Có thành viên trong gia đình bị giam giữ
•	 Đã tham gia vào các chương trình đến thăm nhà
•	 Có trẻ chậm phát triển và/hoặc khuyết tật
•	 Có trẻ được nhận nuôi chăm sóc tạm thời

Chúng tôi đặc biệt muốn lắng nghe các trải nghiệm của:

•	 Những người cha
•	 Ông bà và những người thân khác nuôi trẻ nhỏ
•	 Phụ huynh là thanh thiếu niên
•	 Phụ huynh/người giám hộ không nói Tiếng Anh


