
 
 
 
 
 
 

 
Social Thinking o 
Pag-iisip ukol sa 

Kapwa! 
Hunyo 23, 2022 

6:00pm hanggang 8:00pm 
Bukas sa publiko ang mga Pangkalahatang Pulong (General Meetings) ng CAC. Puwedeng lumahok ang publiko sa 

pamamagitan ng Zoom o panoorin ang meeting nang live (sa oras mismo na nagaganap) sa CAC Facebook page o dumalo 
nang personal sa Support for Families,1663 Mission St., Suite 700. Abiso: Kailangang magsuot ng mask ang sinumang dadalo 
ng pampublikong miting na itinataguyod ng SFUSD, anuman ang katayuan ng pagpapabakuna. Mangyaring magparehistro 

nang maaga para sa miting na ito.  
 
Mangyaring sumama sa miting ng CAC sa Hunyo para sa presentasyon ukol sa 
social thinking (pag-iisip ukol sa kapwa), na nakatutulong sa mga bata upang 
maintindihan ang sarili at ang ibang tao, at sa gayon, higit na makapamuhay sa 
mundo ng lipunan, makabuo at makapagpatatag ng mga relasyon, at mapaghusay 
ang pagganap sa paaralan at tahanan. Magbabahagi si Ryan Hendrix, MS, CCC-
SLP, na mula sa Social Thinking, ng pangkalahatang impormasyon, batayang mga 
konsepto, at ilang magagamit na kakayahan sa mga magulang at tagapag-alaga. 
Naaangkop sa lahat ang presentasyong ito, kasama na ang mga estudyanteng may 
iba’t ibang uri ng autismo, may problema sa pagtutuon ng pansin, at iyong mahiyain 
lamang o nahihirapan sa pag-akma. 
 

Sa pagsisimula ng miting, magbabahagi ang Mga Kawani ng Espesyal na Edukasyon ng SFUSD at ang 
mga kawani ng Suporta para sa mga Pamilya (Support for Families) ng impormasyon ukol sa nalalapit na 

mga programa. 
 

May makukuhang mga serbisyo para sa virtual (sa pamamagitan ng internet) na ASL at sa Pagsasalin 
kapag may maagang pagpapareserba. Upang mapakapagpareserba, mangyaring mag-email sa 
cacspedsf@gmail.com o tumawag sa 415-447-7802. Sa kasamaang palad, walang makukuhang 

pangangalaga sa bata para sa miting na ito. 

https://sites.google.com/view/cacspedsf/meetings/upcoming-meeting?authuser=0
https://www.facebook.com/cacspedsf
https://sites.google.com/view/cacspedsf/meetings/upcoming-meeting?authuser=0
https://www.socialthinking.com/
mailto:cacspedsf@gmail.com
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