
SEPTEMBER 28, 2019, 8:00 A.M. - 1:00 P.M.
CHECK - IN & COFFEE / REGISTRO & CAFE: 8:00 A.M. 

30TH ANNUAL BIRTH TO FIVE
DISABILITIES/POSSIBILITES SEMINAR

30- SEMINARIO ANUAL DEL NACIMIENTO - 5 AÑOS

DISCAPACIDADES/ POSIBILIDADES

How the Power of Play Nurtures 

Child Social Skills Across a Lifetime
Cómo el poder del juego nutre las habilidades sociales 

de los niños a lo largo de la vida

9:00 Emotional Intelligence ( EQ)

Emotional intelligence refers to the ability to identify

and manage one's own emotions and the emotions of

others. We will explore how to contribute to higher

emotional intelligence and the greater success of the

parent/child relationship.

10:00 Importance of Play

Play is essential to a child’ s development  because it 

contributes to the cognitive,  physical, social and 

emotional well- being.  This can be especially true for 

our children with special needs. Despite the benefits 

of play for both children and parents, free play has 

been markedly reduced for some children. Get ready 

to connect with your inner child!

9:00 Inteligencia Emocional (EQ)

La inteligencia emocional se refiere a la capacidad de 

identificar y manejar las emociones propias, así como 

las emociones de los demás. Exploraremos cómo 

contribuir a una mayor inteligencia emocional y al 

mayor éxito  de la relación entre padre / hijo.

10:00 Importancia del juego

El juego es esencial para el desarrollo del niño/a 

porque contribuye al bienestar cognitivo, físico, social 

y emocional. Esto puede ser especialmente cierto 

para nuestros niños con necesidades especiales. A 

pesar de los beneficios del juego tanto para los niños  

como para los padres, el tiempo para el juego libre se 

ha disminuido para algunos niños.

¡Prepárate para conectarte con tu niño interior!

12:00 Parenting from the Inside out-self

reflection for parents

The speakers draw upon the research in the fields

of neurobiology and attachment from the book,

Parenting from the Inside Out, by Danie Siegel, MD

to explain how interpersonal relationships directly

affect the development of the brain.

12:00 Crianza desde adentro hacia afuera:  

autorreflexión para los padres

Las oradoras utilizaran las investigaciones en  los 

campos de neurobiología y al apego del libro Parenting

from the Inside Out, de Danie Siegel, MD para explicar 

como las relaciones interpersonales afectan 

directamente al desarrollo del cerebro

Ruth Padilla- King, LCSW is the Intern Training Coordinator for Kaiser Permanente 

Educational Outreach Program in Baldwin Park. She has over 20 years of experience in 

integrating evidence-based clinical practice in training clinicians in child mental health to 

her own experience in parenting her two children. She is a godmother to a brilliant child 

diagnosed with autism and a nephew with ADHD; she brings reality to day to day 

connection in parenting. 

Ms. Rocio Ortiz Luevano, LCSW is a Supervisor for L.A. County,  Dept. of Mental Health’s Young 

Mothers and Babies Full-Service Partnership Program. She has over 20 years of experience 

working with vulnerable populations. Recently, she graduated from the Napa Infant-Parent Mental 

Health Fellowship. She is also a Reiki Master. Her passion is integrating neuroscience with non-

traditional and spiritual practices into clinical work.

FREE / GRATIS

Location / Lugar: Coronado High School, 1500 E. Francisquito, West Covina , CA  91791

To Register / Para registrarse: Call / llame (626) 919-1091 or Fax (626) 919-2784 or  

email/ por correo electrónico: empower@parentsplacefrc.com 

Funded in part by California Department of Developmental Services & California Department of Education



NGÀY 2 8 THÁNG 9 , 2 0 19 , 8:0 0A.M. - 1:00 P.M.

MIỄN  PHÍ  GHI DANH & CAFÉ  LÚC 8:00 AM 

9月28日，2 0 1 9年上午 8時至下午 1時。註冊及早點供應 : 8 時開始 (費用全免)

Địa chỉ /地址:   Coronado High School, 1500 E  Francisquito, W Covina , CA 91791 

đăng ký/報名:  Điện thoại/電話 :(626) 919-1091 

số fax/傳真: (626) 919-2784, e-mail /電子郵件: empower@parentsplacefrc.com

Hội Thảo Lần Thứ 30 Trẻ Sơ Sinh Đến 5 Tuổi.

Hội Thảo về Khuyến Tật/Khả Năng

第30屆初生到5 歲發育障礙 /發展能力研討會
Sức Mạnh Của Vui  Chơi  Nuôi  Dưỡng Các Kỹ Năng Xã Hội  Trong 

Suốt  Cuộc Đời  Của Trẻ  Em Như Thế Nào

遊戲是如何影響及培養孩子一生的社交技能

9: 00 giờ sáng: Trí Tuệ Cảm Xúc (EQ)

Trí tuệ cảm xúc đề cập đến khả năng xác định

và quản lý cảm xúc của chính mình và cảm xúc

của người khác. Chúng ta sẽ khám phá làm thế

nào để góp phần cho trí tuệ cảm xúc cao hơn và

tạo nên thành công lớn hơn trong mối quan hệ

cha mẹ / con cái.

10:00 giờ sáng: Tầm Quan Trọng Của Chơi Đùa

Chơi đùa rất cần thiết cho sự phát triển của trẻ

con bởi vì nó góp phần cho sự phát triển lành

mạnh về nhận thức, thể chất, xã hội và cảm xúc.

Điều này có thể đặc biệt đúng đối với con em

của chúng ta là những người có nhu cầu đặc

biệt. Mặc dù lợi ích của việc chơi đùa là cho cả

trẻ em và cha mẹ, thời gian tự do chơi đùa đã

giảm đáng kể đối với một số trẻ em. Hãy sẵn

sàng để kết nối với sự trẻ con bên trong của

bạn!

12: 00 giờ trưa: Nuôi Dạy Con Từ Trong Ra Ngoài -

Tự Suy Ngẫm Cho Cha Mẹ

Các diễn giả dựa trên nghiên cứu trong các lĩnh

vực sinh học thần kinh và tài liệu đính kèm từ

cuốn sách, Nuôi Dạy Con Từ Trong Ra Ngoài,

bởi Bác sĩ Danie Siegel, MD để giải thích làm

thế nào mối quan hệ giữa các cá nhân có ảnh

hưởng trực tiếp đến sự phát triển của não.

9:00 am 情緒智商（EQ）

情緒智商是識別和管理自己的情緒以及他人情緒
的能力。我們將探索如何建立更高的情商令父母/

子女關係有更大成功。

10:00 am 遊戲的重要性

遊戲對孩子的發展非常重要，因為它可以幫助孩
子的認知、體能、社交和情感健康發展。對於有
特殊需要的孩子來說尤其重要。儘管遊戲對孩子
和父母都有好處，但是對於一些孩子來說，遊戲
的時間已經減少了。請準備好與你孩子的內心聯
繫。

12:00 pm 從內到外養育-父母的自我反省

演講者將使用神經生物學領域的研究和醫學博士
Daniel Siegel撰寫的“從內而外的育兒”一書來
解釋人際關係如何直接影響大腦發育。

Ruth Padilla-King, LCSW 女士是Baldwin Park 

Kaiser Permanente 醫院教育外展計劃的實習培

訓協調員。

Rocio Ortiz Luevano, LCSW 女士是洛杉磯縣精

神健康衛生處母親及幼兒服務項目主管。

Bà Ruth Padilla- King, LCSW là Điều phối

viên đào tạo thực tập cho Chương Trình Tiếp

Cận Giáo Dục tại Bệnh viện Kaiser

Permanente ở Baldwin Park.

Bà Rocio Ortiz Luevano, LCSW là Giám sát

viên của Los Angeles, Chương Trình Đối

Tác Dịch Vụ Trẻ Em Và Bà Mẹ Trẻ của Bộ

Sức Khỏe Tâm Thần.
Funded in part by California Department of Developmental Services & California Department of Education


