
 ما ھو التدخل المبكر؟
 

یعمل الوالدان والمختصون معًا لمساعدة األطفال 
 والصغار على النمو والتعلم.

 
یتعلم األطفال والصغار ویتطور نموھم بوتیرتھم 

الخاصة. ویحتاج البعض منھم إلى مزید من الدعم.  
نظًرا ألن األطفال یكبرون ویتعلمون بسرعة، فمن 

ھذا الدعم بشكل مبكر قدر  المھم أن یحصلوا على 
اإلمكان إذا كان لدیك أنت أو لدى طبیب األطفال أي 

 مخاوف بخصوص نمو طفلك. 
 

 Altaنامج البدایة المبكرة في مركز یقدم بر 
California Regional Center   الخدمات
  والدعم لألطفال بالتعاون مع عائالتھم. 

ویتم تدریب العائالت لمساعدة أطفالھم على التعلم من  
 خالل األنشطة والممارسات الروتینیة الیومیة. 

 
 

 . التدخل المبكروھذا یسمى 

 
 من الذي یمكنھ عمل إحالة؟  

 
یمكن ألي شخص عمل إحالة، ویشمل ذلك الوالدین  

ومقدمي خدمات الرعایة الصحیة والجیران وأفراد العائلة  
واآلباء بالتبني ومقدمي خدمات الرعایة النھاریة. 

بوصفك أحد الوالدین، یمكنك إحالة طفلك إلى برنامج  
البدایة المبكرة إذا كان لدیك تخوف من وجود تأخر ما  

 م الوالدان اإلذن بتقییم طفلھما. لدیھ. یجب أن یقد 

 
 كیف أعرف أن طفلي مؤھل للحصول 

 على الخدمات؟
 

یتم استخدام المعلومات المقدمة من جانبك ومن طبیب  
الطفل باإلضافة إلى المالحظات التي نحصل علیھا خالل  

التقییم من أجل تحدید مدى تأھل الطفل للحصول على 
 المبكرة.خدمات التدخل في مرحلة الطفولة 

 
 

ما الخطوة التالیة التي سیتم اتخاذھا إذا 
كان طفلي مؤھالً لخدمات التدخل في  

 مرحلة الطفولة المبكرة؟ 
 

إذا كان طفلك مؤھالً، فسیعمل معك منّسق الخدمة من  
أجل وضع خطة وفقًا الحتیاجات طفلك. ستلخص ھذه 

الخطة األھداف التي یتم التعاون معك لتحقیقھا من أجل 
 مساعدة طفلك على النمو.

 
 أین سیتم تقدیم خدمات 

 التدخل المبكر؟
 

یتم تقدیم خدمات التدخل في مرحلة الطفولة المبكرة في  
البیئة الطبیعیة للعائلة. یمكن تقدیم الخدمات في المنزل  

وداخل المجتمع، مثل المتنزھات ومراكز رعایة األطفال 
التي یقیم  ومراكز خدمة المجتمع وغیرھا من األماكن 

 بھا األطفال وعائالتھم حیث یلعب األطفال ویتعلمون.
 

 ما الذي أتوقعھ من خدمات التدخل المبكر؟
 

تركز جلسات التدخل على نقاط القوة ونقاط 
الصعوبة لدى الطفل والعائلة خالل حیاتھم الیومیة.  
سیعمل المختصون على تدریب الوالدین على كیفیة  

الممارسات الروتینیة واألنشطة الیومیة،  استغالل 
مثل أوقات الطعام والخروج للنزھة، باعتبارھا  

فرًصا متاحة لتدریب الطفل على اكتساب مھارات  
 النمو المھمة.

 
 ھل یتم تحصیل رسوم؟

 
ال یتم تحصیل رسوم مقابل التقییم أو االختبار أو 

تنسیق الخدمة. ھناك تغطیة من التأمین بالنسبة  
 ات الضروریة من الناحیة الطبیة.للخدم



من الذي یمكنني التحدث معھ إذا  
 كان لدّي تخوف بشأن  

 نمو طفلي؟
 

 Altaلعمل إحالة، یُرجى االتصال بمركز 
California Regional Center   على الرقم

أو مسح رمز االستجابة  6249 - 978 (916)
 السریعة أدناه ضوئیًا إلكمال الطلب عبر اإلنترنت. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المدن التي تتوفر بھا الخدمة 
 

 Alta California Regionalیقدم مركز 
Center  مدن تشمل:   10خدماتھ في 

ألباین وكولوسا وإل دورادو ونیفادا وبلیسر 
 ویوبا.وساكرامنتو وسییرا وسوتر ویولو 

 
 

 
 
 

www.altaregional.org 
 
 

@altacaliforniaRC 
 
 

@altacal_rc 
 
 

@AltaCal_RC 

 

 مواقع المكاتب 
 
 

 ساكرامنتو غراس فالي
333 Crown Point Cir., 2241 Harvard St., 

Suite 200, Suite 100, 
Grass Valley, Sacramento, 

CA 95945 CA 95815 
(530) 272-4231 (916) 978-6400 

 1033-489 (916)فاكس   4637-272 (530)فاكس  
 
 

 وودالند یوبا سیتي 
950 Tharp Rd., 283 West Court St., 

Suite 202, Yuba City, Suite B, Woodland, 
CA 95993 CA 95695 

(530) 674-3070 (530) 666-3391 
 3831-666 (530)فاكس   7228-674 (530)فاكس  

 
 

 روزفیل بلیسرفیل
573 Main St., 516 Gibson Dr., 

Placerville, Suite 150, Roseville, 
CA 95667 CA 95678 

(530) 626-1353 (916) 437-6900 
 6583-978 (916)فاكس   0162-626 (530)فاكس  

 
 

 ساوث لیك تاھو  تروكي 
13450 Donner Pass 2489 Lake Tahoe 

Rd., Suite B, Blvd., Suite 1, 
Truckee, South Lake Tahoe, 

CA 96161 CA 96150 
(530) 587-3018 (530) 314-5970 

 5971-314 (530)فاكس   2217-550 (530)فاكس  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  برنامج البدایة
 المبكرة 

 


