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