
Khám thăm dò 
tuổi ấu thơ

Khám thăm dò tuổi ấu thơ là khám miễn phí và 
đơn giản để xem trẻ tăng trưởng, phát triển và 
học hỏi như thế nào.

Nên cho trẻ đi khám thăm dò ở 3 tuổi, nhưng 
trẻ có thể được khác thăm dò ở tuổi từ 3 cho 
đến khi bắt đầu mẫu giáo như luật pháp đòi 
hỏi.

Những gì sẽ xảy ra khi đến buổi hẹn khám 
thăm dò:

Một chuyên gia sẽ kiểm tra:

• Thị lực và thính lực

• Chiều cao và cân lượng

• Chủng ngừa (chích)

• Cơ lớn và nhỏ

• Kỹ năng về suy nghĩ, ngôn ngữ và truyền 
đạt

• Phát triển về xã hội và tinh thần
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Nên mang theo những gì khi đến buổi hẹn:

• Bất cứ thắc mắc nào quý vị có về việc tăng 
trưởng và phát triển của con mình.

• Hồ sơ chủng ngừa (chích) của con quý vị.

• Họ tên và số điện thoại của người chăm sóc 
cức khỏe chánh của con quý vị.

Thêm thông tin:

Việc khám thăm dò này có thể giúp quý vị 
kết nối với các cơ hội học hỏi miễn phí khác, 
như chương trình trước mẫu giáo, Giáo Dục 
Gia Đình Tuổi Ấu Thơ (Early Childhood Family 
Education, hay ECFE), học bổng học hỏi sớm 
của Minnesota cho chăm sóc và giáo dục với 
phẩm chất cao, Head Start, Viếng thăm tại Nhà, 
và Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt Tuổi Ấu Thơ 
(Early Childhood Special Education).

Quý vị có sẵn sàng để lấy hẹn chưa?

Hãy gọi cho khu vực của quý vị:_____________

Quý vị vẫn chưa chắc? Tìm khu học chánh địa 
phương của quý vị tại:
education.state.mn.us/MDE/fam/elsprog/screen

Hoặc quý vị có thể liên lạc với Ban Giáo 
Dục Minnesota (Minnesota Department of 
Education) để được giúp đỡ kết nối với khu vực 
của mình:

Điện thoại: 651-582-8412 
Email: mde.els@state.mn.us

Con của quý vị cũng có thể được khám thăm dò tại 
bệnh xá của Head Start, Child and Teen Check-ups 
hoặc bệnh xá nào cung cấp khám thăm dò về phát 
triển.
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