This is a process designed to identify, locate and evaluate individuals from birth
to 21 years of age who may be experiencing learning difficulties and need
special education and related services due to a disability condition. These
disabilities may include: Autism, Deaf-Blindness, Deafness, Emotional
Disturbance, Hearing Impairment, Intellectual Disability, Multiple Disabilities,
Orthopedic Impairment, Other Health Impairment, Specific Learning Disabilities,
Speech or Language Impairment, Traumatic Brain Injury, and Visual Impairmentincluding Blindness. If you are concerned that your child may have a disability,
please contact the local school your child is, or would be attending. Or, you may
contact the school district directly.
Este es un proceso diseñado para identificar, ubicar y evaluar a personas desde
el nacimiento hasta los 21 años de edad que puedan estar experimentando
dificultades de aprendizaje y necesiten educación especial y servicios
relacionados debido a una condición de discapacidad. Estas discapacidades
pueden incluir: autismo, sordoceguera, sordera, trastornos emocionales,
problemas auditivos, discapacidades intelectuales, discapacidades múltiples,
problemas ortopédicos, otros problemas de salud, discapacidades específicas
del aprendizaje, problemas del habla o del lenguaje, lesiones cerebrales
traumáticas y problemas visuales, incluso la ceguera. Si le preocupa que su hijo
pueda tener una discapacidad, comuníquese con la escuela local a la que asiste
o asistirá su hijo. O puede comunicarse directamente con el distrito escolar.
Đây là một quá trình được thiết kế để xác định, định vị và đánh giá các cá nhân
từ sơ sinh đến 21 tuổi có thể gặp khó khăn trong học tập và cần giáo dục đặc
biệt và các dịch vụ liên quan do tình trạng khuyết tật. Những khuyết tật này có
thể bao gồm: Tự kỷ, Điếc-mù, Điếc, Rối loạn cảm xúc, Khiếm thính, Khuyết tật trí
tuệ, Nhiều Khuyết tật, Suy giảm chỉnh hình, Suy giảm sức khỏe khác, Khuyết tật
học tập cụ thể, Khuyết tật nói hoặc ngôn ngữ, Chấn thương não và Suy giảm thị
lực-bao gồm Sự mù quáng. Nếu bạn lo lắng rằng con bạn có thể bị khuyết tật,
vui lòng liên hệ với trường học địa phương mà con bạn đang hoặc sẽ theo học.
Hoặc, bạn có thể liên hệ trực tiếp với khu học chánh.

contact:
your child’s local school
or
Cypress-Fairbanks ISD
Special Education Dept
281 897-6400
https://www.cfisd.net/en/parentsstudents/academics/special-education/childfind-services
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이것은 장애로 인해 학습 장애를 경험하고 특수 교육 및 관련 서비스가 필요할
수있는 출생부터 21 세까지의 개인을 식별, 찾아서 평가하기 위해 고안된
프로세스입니다. 이러한 장애에는 다음이 포함될 수 있습니다. 자폐증, 청각 장애,
청각 장애, 정서적 방해, 청각 장애, 지적 장애, 다중 장애, 정형 외과 장애,기타
건강 장애, 특정 학습 장애, 언어 또는 언어 장애, 외상성 뇌 손상, 실명을 포함한

School districts and public charter schools must
ensure that a Free and Appropriate Public Education
(FAPE) is provided for children who are identified as
needing special education and related services.

시각 장애. 자녀에게 장애가있을 수 있다고 우려되는 경우 자녀가 재학 중이거나
다닐 예정인 지역 학교에 문의하십시오. 또는 학군에 직접 연락 할 수 있습니다.

