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Inclusion Support WarmLine
(408) 453-6651
inclusionwarmline@sccoe.org 

Inclusion Support WarmLine cung cấp 
cho các cơ quan sự hỗ trợ, thông tin và 
giới thiệu MIỄN PHÍ khi họ hòa nhập trẻ 
em ở mọi lứa tuổi có khuyết tật và những 
nhu cầu khác với cộng đồng của họ. 
Thông tin và dịch vụ được cung cấp bằng 
tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Tây Ban 
Nha (và các ngôn ngữ khác nếu cần).

Biện hộ & Tiếp cận
• Hợp tác với các cơ quan để xác định các rào 

cản đối với sự bình đẳng, hòa nhập và cảm giác 
thân thuộc

• Ủng hộ quyền tiếp cận bình đẳng cho tất cả mọi 
người trong cộng đồng và môi trường học tập

• Tiếp cận cộng đồng để nhận ra những bất bình 
đẳng ảnh hưởng đến các nhóm học sinh bị thiệt 
thòi

• Tác động đến chính sách công và ủng hộ pháp 
luật để thúc đẩy sự bình đẳng, hòa nhập và cảm 
giác thân thuộc

• Ban lãnh đạo làm gương và ủng hộ các thực hành 
hòa nhập ở tất cả các địa điểm cộng đồng

Thông qua sự đồng cảm, Inclusion Collaborative tại 
SCCOE hoạt động nhằm dự đoán và giải quyết các 
rào cản xã hội đối với sự thăng tiến trong học tập 
và duy trì văn hóa của tất cả các nhóm học sinh 
bị thiệt thòi, bất kể khả năng.

Inclusion Collaborative xây dựng một nền văn hóa 
thúc đẩy sự bình đẳng, hòa nhập và cảm giác thân 
thuộc, quý trọng mọi học sinh bằng cách củng cố, 

duy trì và đảm bảo các thực hành hòa nhập.

Ways 2 Equity, Inclusion, and Belonging
Cơ hội Học tập và Huấn luyện 
chuyên nghiệp
Đào tạo, Huấn luyện & Hỗ trợ Kỹ thuật 
trực diện và trực tuyến cho Quản trị 
viên, Giáo viên Giáo dục Phổ thông 
và Giáo dục Đặc biệt, Nhân viên bán 
chuyên nghiệp, người giữ trẻ tại gia, 
nhân viên cơ quan cộng đồng và các 
phụ huynh. 
Các khóa Huấn luyện Make & Take 
để học về các chiến lược hỗ trợ và sau 
đó tạo ra công cụ để sử dụng ngay lập tức. 
Tìm hiểu thêm: Hội nghị Inclusion 
Collaborative hàng năm của Tiểu bang, 
các khóa huấn luyện về Teaching 
Pyramid, MakerSpace và các 
khóa đào tạo tùy chỉnh. 

Để có danh sách đầy đủ các khóa đào tạo và lệ phí, hãy truy 
cập www.inclusioncollaborative.org
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http://www.inclusioncollaborative.org/
https://twitter.com/inclusioncollab
https://www.facebook.com/inclusioncollab
https://www.youtube.com/channel/UCiXGASLTXzyBOEvaOcD918g
https://www.pinterest.com/Warmline/



