
EARLY START )آغاز زودهنگام( چیست؟
ن سازما�ن در سطح ایالت برای خدمات مداخله زودهنگام هماهنگ مخصوص نوزادان و نوپایا�ن که دارای معلولیت یا تأخ�ی رشدی یا در معرض خطر آن هستند و  یک برنامه ب�ی
برنامهEarlyStartرایمپذیرند. اگر فکر یم کنید یک نوزاد یا کودک نوپا تأخ�ی در رشد یا رشد  ن ن خانواده آنها. مراکزمنطقهایدردورهکوید۱۹بازهستندومراجع�ی همچن�ی

عادی دارد مراحل زیر را یط کنید: غ�ی

غربالگری

ایط زیر ممکن است کودک  در �ش
ایط دریافت خدمات مداخله  واجد �ش

زودهنگام باشد:
، ارتبایط، 	  در یک یا چند زمینه شناخ�ت

، یا جسیم  ، انطبا�ت اجتمایع یا عاط�ن
 ، ، از جمله بینا�ی یا شنوا�ی و حرک�ت

تأخ�ی در رشد نشان دهد؛
عارضه خطر مشخیص با علت 	 

شناخته شده داشته باشد که به 
احتمال زیاد منجر به تأخ�ی در رشد 

یم شود؛ یا
به دلیل ترکی�ب از چند عامل خطرآفرین 	 

زیست دارو�ی که به تشخیص پرسنل 
ایط رسیده است، در معرض  واجد �ش

خطر باالی معلولیت رشدی قرار 
داشته باشد.

مشاهدهنتایج

مطالعات نشان داده است کودکا�ن 	 
که در برنامه های باکیفیت مداخله 
زودهنگام/برنامه های رشد کودکان 

کت یم کنند خردسال �ش
ی به آموزش استثنا�ی و 	 	  نیاز کم�ت

سایر خدمات تخصیص دارند؛
توانا�ی های زبا�ن باالتری دارند؛	 	 
ی 	 	  تغذیه و وضعیت سالمت به�ت

دارند؛ و
ی از کودک آزاری و 	 	  موارد کم�ت

�ب توجیه را تجربه کرده اند.

مشارکت

از طریق مکاتبه با منابع اجتمایع در 	 
برنامه ریزی برای درمان مشارکت کنید؛

از طریق تماس کنفرانیس مشارکت 	 
کنید؛ 

در جلسات IFSP حضور پیدا کنید؛ یا	 
اطالعات خود را در اختیار تیم ارزیا�ب 	 

ید. قرار دهید و از آنها بازخورد بگ�ی
ن خانواده ها 	  شما یم توانید رابط ب�ی

و فرایند مداخله زودهنگام باشید! 
برای کسب اطالعات بیش�ت درباره 

ارجاع

 مراکز منطقه ای محل	 
https://www.dds.ca.gov/rc

 آژانس آموز�ش محل	 
http://www.cde.ca.gov/sp/

se )مخصوص كودكان مبتال به 
، شنوا�ی و ارتوپدی  معلولیت های بینا�ی

که به تنها�ی بروز کیم دارند(
مرکز منطقه ای یا آژانس آموز�ش محل 	 

ظرف ۴۵ روز این اقدامات را انجام 
یم دهد:

ن هماهنگ کننده خدمات	 	  تعی�ی
کسب رضایت والدین	 	 
برنامه ریزی و تکمیل ارزیا�ب ها	 	 
تهیه یک برنامه خدمات مخصوص 	 	 

خانواده )IFSP( برای توسعه نقاط 
قوت و ارائه خدمات

ارائه خدمات در سطح خانه یا 	 	 
اجتماع

برای کسب اطالعات بیش�ت درباره 	 
https://www. فرایند ارجاع، به
dds.ca.gov/services/early-

start/what-is-early-start رجوع 
کنید.

حمایت های ویژه خانواده، به وب سایت 
http:// مراکز منابع خانواده به نشا�ن

www.frcnca.org رجوع کنید

 برای کسب اطالعات بیش�ت یا مطرح کردن سؤاالت خود در رابطه با ارجاع به 
ً
لطفا

 برنامه Early Start، با Early Start BabyLine به شماره
ید یا به EarlyStart@dds.ca.gov ایمیل ارسال کنید. BABY-515-800 تماس بگ�ی




