Cộng đồng Khởi Đầu Sớm
Nếu quý vị có con nhỏ cần được chăm sóc đặc biệt hoặc bị khuyết tật, hoặc nếu quý vị lo lắng về
sự phát triển của con mình, trong cộng đồng của quý vị sẽ có sự giúp đỡ và hỗ trợ!
Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Gia Đình
Early Start (Khởi Đầu Sớm) giúp quý vị định
hướng thông qua Early Start.
www.dds.ca.gov/services/early-start/
family-resource-center

Các chương trình chăm sóc trẻ
em, trường mầm non hoặc thăm
nhà, chẳng hạn như Early Head
Start (Khởi Đầu Thuận Lợi Sớm), có
thể giúp hỗ trợ sự phát triển.
mychildcare.ca.gov/#/home

Bác sĩ nhi khoa kiểm tra
sự phát triển của con quý
vị khi cháu được 9, 18 và 24
tháng tuổi.
www.cdc.gov/ncbddd/
actearly/index.html

Chương trình chăm sóc sức khỏe
của quý vị có thể đài thọ một số
dịch vụ cho con quý vị.
www.dmhc.ca.gov

Những nơi như thư viện mang đến cơ hội học
tập và hòa nhập.
www.library.ca.gov/services/to-libraries/
library-directory

Con quý vị có thể nhận được các
dịch vụ từ trường học địa phương
của cháu.
cainclusion.org/camap/mapproject-resources/county-specificresources

Gia đình là trọng tâm của
Early Start. Tìm tài nguyên về
Early Start tại đây:
www.ceitan-earlystart.org/
central-directory

Nếu quý vị lo lắng về sự phát triển của con mình,
hãy bắt đầu bằng cách liên hệ với trung tâm khu
vực địa phương của quý vị.
www.dds.ca.gov/services/early-start/familyresource-center/regional-center-early-startintake-and-family-resource-centers

Thông tin liên hệ địa phương
Bộ Dịch Vụ Phát Triển Tiểu Bang California và Hội Đồng
Điều Phối Liên Ngành về Can Thiệp Sớm có thông tin
cho phụ huynh và các chuyên gia về cách nhận được sự
giúp đỡ và hỗ trợ. Nếu quý vị có thêm thắc mắc, vui lòng
gọi cho Early Start BabyLine theo số 800-515-BABY
(800-515-2229).
Được thiết kế bởi Guthrie Devine tại Eastern LA FRC.

