
 المبكر؟ التدخل ھو ما
 

 معا یعملون تخصصونوالم األھل
النمو  على الرضع األطفال لمساعدة
 والتعلم.

 اإلحالة؟ عمل یمكنھ من
 ذلك في بما إحالة، عمل شخص ألي یمكن

 والجیران، الصحیة، الرعایة ومقدمي الوالدین،
 ومقدمي بالتبني، والوالدین األسرة، وأفراد

 یمكنك...  حد الوالدینبصفتك أ. النھاریة الرعایة
 إذابرنامج البدایة المبكرة إلى  طفلك تحیل أن

 على یجب. تأخیر أو مشكلة وجود في تشك كنت
 .أطفالھم تقییمللسماح ب اإلذن إعطاء الوالدین

 مؤھالً  طفلي كانما  إذا أعرف كیف
 الخدمات؟ على للحصول

 طبیبمن و منك الواردة المعلومات استخدام یتم
 التقییم خالل طفلك مراقبةالمستمدة من و طفلك

 إضافیة مساعدة إلى یحتاج كان إذا ما لمعرفة
 .تعلمالو فیما یخص النمو

 فماذا المبكر للتدخل مؤھالً  طفلي كان إذا
 ؟ذلك بعد یحدث

 منسق یعمل فسوف مؤھالً، طفلك كان إذا
 ما على بناءا خطة لتطویر معك الخدمات

 للعمل أھدافًا الخطة تحدد سوف. طفلك ھیحتاج
 بأشیاء القیام علىالرضیع  طفلك لمساعدة معك
 الفردیة خطةال علیھ یطلق ما وھذا. لنموه مھمة

 .IFSP أو ،األسرة لخدمات

 تمادلخا أیضا على قائمة IFSP ةطخ تحوي
 رالعتباا في ذألخا مع كفأھدا قلتحقی بةولطلما
 .واردلموا تیاولوألوا شواغل الخاصة بكلا

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 ھمبمعدالت نوینموالرضع یتعلمون  األطفالإن 
 مساعدة إلى األطفال بعض یحتاجو. ةخاصال

ینمون  الرضع األطفال حیث أن. إضافیة
 على الحصول المھم منف بسرعة، یتعلمونو

 كان إذا ممكن وقت أقرب في إضافیة مساعدة
  بشأن مخاوف أي طفلك طبیبلدى  أو لدیك
 .طفلك نمو
 في (Early Start) المبكرة البدایة برنامج یقدم

 Alta California Regional Center مركز
 وعائالتھم الرضع لألطفال والخدمات المساندات

 التعلم على أطفالھا مساعدة من األسر تتمكن حتى
 ن الیومي.والروتی العادیة األنشطة ممارسة أثناء
 .المبكر التدخل یطلق علیھ ما وھذا

 المبكر؟ التدخل خدمات توفیر سیتم أین
 توفیر یتم والعائالت، األطفال لمعظم بالنسبة
 یتم كما. األسرة منزل في المبكر التدخل خدمات
 المجتمع، في أخرى أماكن في الخدمات توفیر
 والمراكز األطفال رعایةمرافق و المنتزھات مثل

 فیھا یقضي التي األخرى واألماكن المجتمعیة
 .الوقت بعض والعائالت األطفال

 خدمات من ھأتوقع أن یمكن ما الذي
 المبكر؟ التدخل

 والخدمات مسانداتال من متنوعة مجموعة تتوفر
 جمیع من الغرض. وعائالتھم المؤھلین لألطفال
 مساعدة على مساعدتك ھو المبكر التدخل خدمات
 المعلم ھي ةاألسرإن . نمووال التعلم على طفلك
 الرضع األطفال ألن نظًرا. ألطفالھا واألھم األول

 واستكشافھا األشیاء مشاھدة خالل من یتعلمون
 المبكر التدخل خدمات فإن مقدمي  ،وممارستھا

 كي طرق تعلم على یقومون بمساعدة أسرتك
 جدیدة مھارات وممارسة تعلم على طفلك تساعد

 .یومخالل كل 

 المبكر؟ التدخل كلفتسی كم
 یتم. الخدمات وتنسیق للتقییم تكلفة توجد ال

بالنسبة  الخاص أو العام التأمیناالستعانة ب
 في بما من  الناحیة الطبیة الضروریة لخدماتل

 البدنیةوالمعالجة  نطقالب المعالجة الخاصة ذلك
 .المھنیةالمعالجة و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أشیاء ینبغي تذكرھا

 أتحدث أن یجب الذي من
 نمو بشأن قلقًا كنت إذا معھ

 ؟الرضیع طفلي

 بنا اتصل

البدایة  لبرنامج التسجیل منسق إلى للتحدث
 رة، اتصل:مبكال

Alta California Regional Center 
(916) 978-6249 

 :االنترنت على بزیارتنا قم
www.altaregional.org 

 بالسیرفیل، روزفیل، سكرامنتو، في مكاتبال
 ،جراس فالي تروكي، تاھو، لیك ساوث

 .سیتي یوبا ،وودالند

Alta 
California 
Regional 

Center 

   

المبكرة البدایة برنامج  
 واألطفال للرضع المبكر التدخل خدمات توفیر

 شھرا 36الوالدة وحتى  من سنالصغار 
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