
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Nhận thức Xã 

hội! 
Ngày 23 tháng 6, 2022 

6:00 đến 8:00 tối  

 
Các cuộc họp Toàn thể của CAC mở ra cho công chúng. Công chúng có thể tham gia qua Zoom hoặc 

xem cuộc họp trực tiếp trên trang  Facebook của CAC hoặc đích thân tham dự tại Phòng Hỗ trợ cho Gia 
đình, 1663 Mission St., Suite 700. Lưu ý: Bất kỳ ai tham dự cuộc họp công khai do SFUSD bảo trợ đều 
phải đeo khẩu trang bất kể tình trạng chủng ngừa. Vui lòng đăng ký trước để tham gia cuộc họp này.  

Hãy cùng CAC tham gia cuộc họp tháng 6 để nghe trình bày về 
nhận thức xã hội, điều giúp trẻ hiểu bản thân và những người 
khác để định hướng tốt hơn trong thế giới xã hội, xây dựng các 
mối quan hệ và cải thiện thành tích của chúng ở trường và ở nhà. 
Ryan Hendrix, MS, CCC-SLP từ Social Thinking  sẽ chia sẻ với 
cha mẹ và người nuôi dưỡng các khái niệm tổng quát, và một số 
kỹ năng hữu ích. Buổi trình bày này phù hợp cho tất cả mọi người, 
kể cả học sinh bị tự kỷ, những ai có vấn đề về chú ý, lo âu và 
những ai chỉ có nhút nhát hoặc lúng túng.  
 

Vào đầu buổi họp, Nhân viên Giáo dục Đặc biệt và Nhân viên Hỗ trợ Gia đình của 
SFUSD sẽ chia sẻ thông tin về các chương trình sắp tới. 

 
Sẽ có Dịch vụ Phiên dịch và ASL ảo nếu đặt trước. Để đặt trước, vui lòng email 

cacspedsf@gmail.com hay gọi cho số 415-447-7802. Rất tiếc là không có giữ trẻ trong 
buổi họp này. 

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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