
Can Thiệp 
Sớm là gì? 

 
Phụ huynh và các chuyên gia 
làm việc cùng nhau để giúp 
trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi 

phát triển và học tập. 
 
Trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi học tập và 
phát triển theo tốc độ riêng. Một số trẻ 
cần có thêm một chút hỗ trợ. Vì trẻ lớn 
lên và học tập rất nhanh, điều quan 
trọng là phải cung cấp hỗ trợ này càng 
sớm càng tốt nếu quý vị hoặc bác sĩ nhi 
khoa của quý vị có lo ngại về sự phát triển 
của trẻ. 
 
Chương trình Bắt Đầu Sớm tại Trung 
Tâm Khu Vực Alta California cung cấp 
các dịch vụ và hỗ trợ cho trẻ em tuỳ 
theo hoàn cảnh của gia đình các em. 
Các gia đình được hướng dẫn để giúp 
trẻ học tập trong các hoạt động và thói 
quen hàng ngày. 
 
Việc làm này gọi là can thiệp sớm. 

 
Ai có thể giới thiệu? 

 
Bất kỳ ai cũng có thể giới thiệu, bao gồm 
phụ huynh, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe, hàng xóm, thành viên gia đình, 
cha mẹ nuôi và nhà cung cấp dịch vụ trông 
trẻ. Là phụ huynh, quý vị có thể giới thiệu 
trẻ với chương trình Bắt Đầu Sớm nếu quý 
vị nghi ngờ trẻ chậm phát triển. Phụ huynh 
phải cho phép việc đánh giá trẻ. 
 

Làm cách nào để tôi biết liệu 
con tôi đủ điều kiện nhận 
các dịch vụ hay không? 

 
Thông tin được cung cấp từ quý vị, bác sĩ 
của trẻ và các buổi quan sát trong quá 
trình đánh giá sẽ được thực hiện để xác 
định tính đủ điều kiện cho các dịch vụ can 
thiệp sớm. 
 
 

Điều gì diễn ra tiếp theo 
nếu con tôi đủ điều kiện 

cho can thiệp sớm? 
 
Nếu con quý vị đủ điều kiện, Điều Phối 
Viên Dịch Vụ sẽ làm việc với quý vị để 
phát triển kế hoạch dựa trên các nhu cầu 
của trẻ. Kế hoạch sẽ đưa ra những mục 
tiêu để làm việc với quý vị nhằm hỗ trợ 
sự phát triển của con quý vị. 

 
Nơi nào sẽ cung cấp các 
dịch vụ can thiệp sớm? 

 
Các dịch vụ can thiệp sớm được cung 
cấp trong môi trường hàng ngày của gia 
đình. Các dịch vụ có thể được cung cấp 
tại nhà và trong cộng đồng, chẳng hạn 
như công viên, cơ sở chăm sóc trẻ em, 
trung tâm cộng đồng và những nơi khác 
mà trẻ và gia đình đang sinh sống, vui 
chơi và học tập. 
 
Tôi có thể kỳ vọng điều gì từ 
các dịch vụ can thiệp sớm? 

 
Các buổi can thiệp tập trung vào những 
gì hiệu quả, khó khăn đối với trẻ và gia 
đình trong cuộc sống hàng ngày. Các 
chuyên gia sẽ hướng dẫn phụ huynh 
cách thực hiện các thói quen và hoạt 
động hàng ngày, chẳng hạn như giờ ăn 
và đi chơi, như là cơ hội để trẻ thực 
hành các kỹ năng phát triển quan trọng. 
 

Có mất chi phí không? 
 
Quá trình đánh giá, thẩm định hoặc điều 
phối dịch vụ sẽ miễn phí. Có thể sử 
dụng bảo hiểm đối với các dịch vụ cần 
thiết về mặt y tế. 



Tôi cần trò chuyện 
với ai nếu tôi lo ngại 
về sự phát triển của 

con tôi? 
 
Để thực hiện việc giới thiệu, hãy gọi 
cho Trung Tâm Khu Vực Alta California 
theo số (916) 978 - 6249 hoặc quét mã 
QR bên dưới để hoàn thành đơn đăng 
ký trực tuyến. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các Quận Được Phục Vụ 
 
Trung Tâm Khu Vực Alta California 
phục vụ 10 quận sau: Alpine, Colusa, 
El Dorado, Nevada, Placer, 
Sacramento, Sierra, Sutter, Yolo và 
Yuba. 

 
www.altaregional.org 

 
 

@altacaliforniaRC 
 
 

@altacal_rc 
 
 

@AltaCal_RC 

 

Địa Điểm Văn Phòng 
 
 

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 
 
 

Thành Phố Yuba Woodland 
950 Tharp Rd., 283 West Court St., 

Suite 202,  
Thành Phố Yuba, 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chương 
Trình Bắt 
Đầu Sớm 

 


