
مداخله زودهنگام 

 چیست؟
 

 والدین و متخصصان برای کمک به رشد  

 و یادگیری نوزادان و کودکان نوپا  

 با یکدیگر همکاری می کنند.

 

نوزادان و کودکان نوپا با سرعت خودشان یاد  

ها به اندکی  کنند. برخی از آن گیرند و رشد میمی

حمایت بیشتر نیاز دارند. باتوجه به سرعت رشد و  

در صورت وجود یادگیری در کودکان، مهم است که 

نگرانی از جانب شما یا متخصص کودکان درباره رشد 

 تر ارائه گردد. کودک، این حمایت هرچه سریع 

 

[ مرکز  Early Startبرنامه شروع زودهنگام ]

ت و حمایت هایی را منطقه ای آلتا کالیفرنیا خدما

 برای کودکان در چارچوب خانواده ارائه می دهد. 
 

ها خانواده ها برای کمک به فرزندشان در خالل فعالیت

 و کارهای روزمره آموزش می بینند.

 

 شود.گفته می مداخله زودهنگامبه این اقدامات 

 

 چه کسی مجاز به ارجاع است؟ 
 

دهندگان مراقبت های  ارائه همه از جمله والدین،  

ها، اعضای خانواده، والدین رضاعی  بهداشتی، همسایه

توانند های روزانه میو ارائه دهندگان مراقبت

درخواست ارجاع کنند. شما به عنوان والدین کودک، 

توانید فرزند خود را  اگر مشکوک به تاخیر هستید، می

ی  ارجاع دهید. برای انجام ارزیاب Early Startبه 

 کودک، اجازه والدین الزم است.

 

 چگونه بفهمم فرزندم واجد 

 شرایط خدمات است؟

 

اطالعات ارائه شده از سوی شما، پزشک فرزندتان و 

مشاهدات حین ارزیابی جهت تعیین صالحیت برای 

دریافت خدمات مداخله زودهنگام مورد استفاده قرار  

 گیرند. می
 
 

شرایط  در صورتی که فرزند من واجد 

دریافت مداخله زودهنگام باشد اقدام 

 بعدی چیست؟ 

 

در صورتی که فرزند شما واجد شرایط باشد، 

[  Service Coordinatorهماهنگ کننده خدمات ]

ای را براساس نیازهای با همکاری شما برنامه

کند. این طرح اهدافی را برای  فرزندتان طراحی می 

 ن  همکاری با شما جهت کمک به رشد فرزندتا

 کند. ترسیم می

 

خدمات مداخله زودهنگام در کجا 

 ارائه خواهد شد؟ 

 

خدمات مداخله زودهنگام در محیط طبیعی خانواده 

شوند. خدمات ممکن است در خانه و در  ارائه می 

ها، مراکز نگهداری از کودکان،  اجتماعاتی مانند پارک

هایی ارائه گردد که به  مراکز اجتماعی و سایر مکان

ها  بازی، و یادگیری کودکان و خانواده زندگی،

 اختصاص دارند. 

 

توان از مداخله زودهنگام   چه خدماتی را می

 انتظار داشت؟
 

جلسات مداخله بر این موضوع تمرکز دارد که چه  

هایی برای کودک و خانواده در زندگی  چیز

روزمره آنها موثر بوده و یا چالش برانگیز است.  

مورد نحوه استفاده از متخصصان والدین را در 

های  های روزانه، مانند وعدهها و فعالیترویه

غذایی و گردش، به عنوان فرصتی برای تمرین 

های مهم مرتبط با رشد کودک راهنمایی مهارت

 کنند. می
 

 ای در بر دارد؟ آیا این برنامه هزینه 

 

ای بابت سنجش، ارزیابی، یا هماهنگی هیچ هزینه

شود. برای خدمات ضروری  خدمات اخذ نمی

 پزشکی، بیمه قابل دسترسی است.



در صورتی که نگران رشد  

کودک خود باشم، با چه کسی 

 باید صحبت کنم؟ 

 
توانید با مرکز  جهت ثبت درخواست ارجاع می

 ای آلتا کالیفرنیا به شماره  منطقه
تماس حاصل کرده یا برای   6249 - 978 (916)

 کد زیر را اسکن کنید. QRتکمیل فرم آنالین 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(های ارائه  بخش )شهرستان 
 دهنده خدمات

 
بخش   10ای آلتا کالیفرنیا در مرکز منطقه

دهد:  )شهرستان( به شرح زیر خدمات ارائه می 

Alpine, Colusa, El Dorado, 

Nevada, Placer, Sacramento, 

Sierra, Sutter, Yolo and Yuba. 
 
 
 
 

www.altaregional.org 
 
 

@altacaliforniaRC 
 

 

@altacal_rc 
 

 

@AltaCal_RC 

 

 نشانی دفاتر 
 

 

Grass Valley Sacramento 

333 Crown Point Cir., 2241 Harvard St., 

Suite 200, Suite 100, 

Grass Valley، Sacramento، 

CA 95945 CA 95815 

(530 )272-4231 (916 )978-6400 

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

Yuba City Woodland 

950 Tharp Rd., 283  West Court St., 

Suite 202, Yuba City, Suite B, Woodland, 

CA 95993 CA 95695 

(530 )674-3070 (530 )666-3391 

Fax (530) 674-7228 Fax (530) 666-3831 
 
 

Placerville Roseville 

573 Main St., 516  Gibson Dr., 

Placerville، Suite 150, Roseville, 

CA 95667 CA 95678 

(530 )626-1353 (916 )437-6900 

Fax (530) 626-0162 Fax (916) 978-6583 
 
 

Truckee South Lake Tahoe 

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 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  زودهنگام
 برنامه شروع

 


