
BIRTH TO FIVE
31st Annual Birth to Five  

Disabilities/Possibilities Seminar

SUPPORTING FAMILIES, CAREGIVERS AND  

PROFESSIONALS OF CHILDREN WITH  

SPECIAL NEEDS DURING UNCERTAIN TIMES

October 24, 2020

10:00 A.M. - 11:30 A.M.

REGISTER HERE:https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwvd-6tpzkoHdR2ray2AptYT8MTjT0lXkNb

Call us at 626.919.1091orEmail us at empower@parentsplacefrc.om

Nowmorethanever,encouraging infants and young children to practice skills like self-

regulation, social engagement, problem-solving and play is critical. During these uncertain  

times, families and children are experiencing unprecedented stressandchallenges.

Especially our families of children with special needs. Families need opportunities to recover  

from adversity,heal from trauma and get stronger again.They need safe places and, at  times, 

guidance to grow. Working to strengthen families gives us hope in a stronger  community

and a brighter future.This presentation will focus on understanding the complex  needs of all

family members and the impact of quarantine on parent stressandchildren  withspecial

needs.We will also explore strategies to supportstressmanagement, sensory,  educational

andsocial-emotionalneedsin families.

ABOUT THE SPEAKER: Laura Counts,MA, isaLicensed Marriage andFamily 

TherapistandistheAssistantClinicalDirector attheChildDevelopment 

Institute inReseda,CA. Laura provides training and consultation to a variety of 

professionals in the areas of early development, strengthening families, 

challenging behaviors, reflective practice and trauma-informed care. Laura also 

supervises the CDIEarly Learning Center, a free, drop-in play center whose 

programs promote the protective factors framework. Laura is endorsed as an 

Infant-Family and Early Childhood Mental Health Specialist and Reflective 

Practice Facilitator II by the California Center for Infant-Family and Early 

Childhood Mental Health. She is also a Center on Social Emotional Foundations 

of Early Learning Coach,a clinical supervisor of MFTTrainee’s and Associates 

and was a LeadTrainer and Consultant with Zero toThree on the Prenatal

throughThreeWorkforce Development Project.
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Sơ Sinh tớiNămTuổi ChươngTrìnhHộiThảoKhuyến
Tật/KhảNăngtừ0 đến5 Tuổi, LầnThứ31

HỖ TRỢ CÁC GIA ĐÌNH, NHÂN VIÊN CHĂM 

SÓC, VÀ CHUYÊN MÔN CỦA CÁC EM CÓ 

NHU CẦU ĐẶC BIỆT TRONG THỜI GIAN 

BẤT THƯỜNG NẦY

October 24, 2020 10:00 A.M. - 11:30 A.M.

XIN GHI DANH :https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwvd-6tpzkoHdR2ray2AptYT8MTjT0lXkNb

Call us at 626.919.1091orEmail us at empower@parentsplacefrc.om

Hơn bao giờ hết, việc khuyến khích trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thực hành các kỹ năng như tự điều chỉnh, 

tham gia xã hội, giải quyết các vấn đề và sự vui chơi là rất quan trọng. Trong những thời điểm bất

thường này, gia đình và trẻ em đang trải qua những căng thẳng và thách thức chưa từng có.

Đặc biệt là các gia đình có trẻ em có nhu cầu đặc biệt. Gia đình cần cơ hội để phục hồi sau nghịch 

cảnh, chữa lành vết thương và mạnh mẽ trở lại. Họ cần những nơi an toàn và đôi khi, sự hướng dẫn 

để phát triển. Cùng Làm việc để củng cố gia đình mang lại cho chúng ta hy vọng vào một cộng 

đồng mạnh hơn và một tương lai tươi sáng hơn. Phần trình bày này sẽ tập trung vào việc tìm hiểu các 

nhu cầu phức tạp của tất cả các thành viên trong gia đình và tác động của việc cách ly đối với căng 

thẳng của cha mẹ và trẻ em có nhu cầu đặc biệt. Chúng tôi cũng sẽ khám phá các chiến lược 

để hỗ trợ quản lý căng thẳng, các nhu cầu về giác quan, giáo dục và xã hội-tình cảm trong gia đình..

GIỚI THIỆU NGƯỜI NÓI: Laura Counts, MA, là Nhà trị liệu Hôn nhân và 

Gia đình được Cấp phép và là Trợ lý Giám đốc Lâm sàng tại Viện Phát triển 

Trẻ em ở Reseda, CA. Laura cung cấp đào tạo và tư vấn cho nhiều chuyên 

gia trong các lĩnh vực phát triển sớm, củng cố gia đình, hành vi thách thức, 

thực hành phản xạ và chăm sóc chấn thương. Laura cũng giám sát Trung 

tâm Học tập Sớm CDI, miễn phí,

drop-in play center whose programs promote the protective factors

framework. Laura is endorsed as an Infant-Family and Early Childhood

Mental Health Specialist and Reflective Practice Facilitator II by the

California Center for Infant-Family and Early Childhood Mental Health. She

is also a Center on Social Emotional Foundations of Early Learning Coach, a

clinical supervisor of MFTTrainee’s and Associates and was a LeadTrainer

and Consultant with Zero toThree on the Prenatal

throughThreeWorkforce Development Project.
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