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Fairfax County 
PUBLIC SCHOOLS 
ENGAGE • INSPIRE • THRIVE 

Kh6a T~p Huan ABA Danh Cho Phu Huynh 

VIETNAMESE 

Khóa Tập Huấn ABA Dành Cho Phụ Huynh 
Phương sách để Thực Tập Đi Vệ Sinh 

Buổi hội thảo được dành cho quý phụ huynh của học sinh khiếm tật có tác hại nhẹ về Tự Kỷ và 
Khiếm Năng Trí Tuệ 
Những đề tài sẽ bao gồm: 

• Sẵn sàng cho việc thực tập đi vệ sinh và các kỹ năng tiên quyết 
• Phương pháp thực tập đi vệ sinh 
• Khắc phục các vấn đề về thời gian vào ban đêm và phụ thuộc tã lót. 

Ngày 15 tháng 12, 2021 

10:00 sáng – 11:30 sáng
Trung Tâm Hành Chính Gatehouse, phòng 4050 

7:00 tối – 8:30 tối 
Trung Tâm Leis, phòng 209 

Mọi thành viên gia đình và người chăm sóc được chào đón để tham dự khóa Tập Huấn ABA Dành Cho Phụ Huynh. Để ghi 
danh hay yêu cầu người thông dịch, xin liên lạc Liane Spurnk tại (571) 423-4110 hoặc qua điện thư tại 
lsprunk@fcps.edu và cung cấp tên và thông tin liên lạc của quý vị (số điện thoại và/hoặc điện thư) để trong trường 
hợp chúng tôi cần liên lạc quý vị. Nếu quý vị có thêm các câu hỏi khác, xin vui lòng liên lạc Tina Wilkerson qua 
điện thư tại twilkerson@fcps.edu. 

* Xin lưu ý cửa chính của Trung Tâm Gatehouse sẽ được khóa sau giờ hành chính, và quý vị sẽ vào và ra bằng cửa gara 
nằm phía sau của tòa nhà. Sau khi quý vị vào, xin lấy thang máy lên tầng bốn. 

Thông Báo Áp dụng Khi Thời tiết Xấu  Nếu FCPS thông báo trễ hai giờ, buổi hội thảo sẽ được diễn ra theo lịch trình.  Nếu có sự đóng 
cửa sớm và/hoặc hủy các họat động sau giờ học, khóa tập huấn buổi chiều sẽ bị hủy.  Nếu là đóng cửa nguyên ngày, cả hai khóa tập 
huấn sẽ bị hủy. 

LS-Special Services-Parent Flyer ABA Strategies for Toilet Training Dec 2021. 
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