Can Thiệp Sớm là gì?

Ai có thể giới thiệu?

Cha Mẹ và Chuyên Viên
Làm Việc Với Nhau để
Giúp Em Bé Phát Triển và
Học Tập.

Bất cứ người nào cũng có thể giới
thiệu, gồm cả cha mẹ, chuyên viên
chăm sóc sức khỏe, hàng xóm, người
trong gia đình, cha mẹ tạm nuôi, và
người giữ trẻ. Là cha mẹ….quý vị có
thể giới thiệu con đến Early Start nếu
quý vị nghi ngờ trẻ bị vấn đề gì hoặc
chậm phát triển. Phải có phép của cha
mẹ thì con họ mới được đánh giá.

Làm thế nào để tôi biết con tôi
có hội đủ điều kiện hưởng dịch
vụ hay không?

Em bé học tập và lớn lên theo nhịp độ
riêng của mỗi em. Một số em bé cần
được giúp thêm. Vì em bé lớn và học
tập nhanh chóng, điều quan trọng là
nhờ giúp thêm càng sớm càng tốt nếu
quý vị hoặc bác sĩ của em bé có bất cứ
lo ngại gì về mức phát triển của em.
Chương Trình Early Start tại Alta
California Regional Center cung cấp
các biện pháp yểm trợ và dịch vụ để
gia đình có thể giúp con họ học tập
trong các hoạt động và sinh hoạt
thường nhật.
Trường hợp này gọi là can thiệp sớm.

Dữ kiện do quý vị, bác sĩ của trẻ cung
cấp và kết quả quan sát con quý vị khi
thẩm định sẽ được dùng để xem trẻ có
cần được giúp thêm để phát triển và
học tập hay không.

Nếu con tôi hội đủ điều kiện
được can thiệp sớm thì sao?
Nếu em bé hội đủ điều kiện, phối hợp
viên dịch vụ sẽ làm việc với quý vị để
soạn một kế hoạch dựa trên những gì
trẻ cần. Kế hoạch này sẽ nêu ra các
mục tiêu để làm việc với quý vị nhằm
giúp em bé làm những việc quan trọng
cho mức phát triển của em. Kế hoạch
này được gọi là Kế Hoạch Dịch Vụ Gia
Đình Cá Nhân, hay IFSP.
IFSP cũng liệt kê các dịch vụ cần thiết
để đáp ứng các mục tiêu của quý vị và
đáp ứng các mối lo ngại, ưu tiên và tài
nguyên của quý vị.

Các dịch vụ can thiệp sớm sẽ
được cung cấp ở đâu?
Đối với đa số trẻ em và gia đình, các
dịch vụ can thiệp sớm được cung cấp ở
tư gia. Dịch vụ cũng được cung cấp tại
những nơi khác trong cộng đồng, như
công viên, nơi giữ trẻ, trung tâm cộng
đồng, và những nơi khác mà trẻ và gia
đình lui tới.

Tôi có thể kỳ vọng những gì
qua các dịch vụ can thiệp sớm?
Có nhiều biện pháp yểm trợ và dịch vụ
dành cho trẻ em hội đủ điều kiện và gia
đình. Mục đích của tất cả dịch vụ can
thiệp sớm là để giúp quý vị giúp trẻ học
tập và phát triển. Gia đình là người thầy
đầu tiên và quan trọng nhất của con họ.
Vì em bé học bằng cách nhìn, thăm dò,
và thực tập, những người cung cấp dịch
vụ can thiệp sớm giúp gia đình quý vị
học những cách giúp trẻ học tập các
khả năng mới mỗi ngày.

Phí tổn can thiệp sớm là bao
nhiêu?
Dịch vụ đánh giá, thẩm định và phối
hợp dịch vụ đều miễn phí. Bảo hiểm
công hoặc tư sẽ được sử dụng cho các
dịch vụ cần thiết về mặt y khoa, kể cả trị
liệu tiếng nói, vật lý và vận động.

Những Điều Cần Nhớ

Tôi nên nói chuyện
với ai nếu tôi lo ngại
về mức phát triển của
con tôi?
Liên Lạc với Chúng Tôi
Muốn nói chuyện với Phối Hợp
viên lập Hồ Sơ Thu Nhận Early
Start, hãy gọi:
Alta California Regional Center
(916) 978-6249
Ghé đến chúng tôi trên web:
www.altaregional.org
Văn phòng tại Sacramento,
Roseville, Placerville, South Lake
Tahoe, Truckee, Grass Valley,
Woodland và Yuba City
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Chương Trình Early Start
Cung cấp các dịch vụ can thiệp
sớm cho trẻ sơ sinh và chập chững
từ lúc mới sinh đến 36 tháng

