EARLY START (KHỞI ĐẦU SỚM) LÀ GÌ?
Một hệ thống liên ngành trên toàn tiểu bang gồm các dịch vụ can thiệp sớm được phối hợp cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi có hoặc có nguy
cơ bị khuyết tật hoặc chậm phát triển và gia đình của các cháu. Các Trung Tâm Khu Vực mở cửa và tiếp nhận giới thiệu Early Start trong đại
dịch COVID-19. Nếu quý vị nghi ngại trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới biết đi bị chậm phát triển hoặc phát triển không bình thường thì hãy:

Sàng lọc

Tham khảo

Tham gia

Xem kết quả

Một đứa trẻ có thể đủ điều kiện
nhận được các dịch vụ can thiệp
sớm nếu cháu:
• Biểu hiện sự chậm phát triển
trong một hoặc nhiều lĩnh vực
như nhận thức, giao tiếp xã
hội hoặc tình cảm, khả năng
thích ứng hoặc phát triển thể
chất và vận động, bao gồm cả
thị giác hoặc thính giác;
• Có một điều kiện rủi ro xác
định về căn nguyên đã biết,
với khả năng cao dẫn đến
chậm phát triển; hoặc
• Được xem là có nguy cơ cao bị
khuyết tật phát triển đáng kể
do sự kết hợp của các yếu tố
nguy cơ y sinh theo chẩn đoán
của người có chuyên môn.

• Trung Tâm Khu Vực Địa
Phương https://www.dds.
ca.gov/rc
• Cơ Quan Giáo Dục Địa Phương
http://www.cde.ca.gov/sp/se
(dành cho trẻ em bị khuyết tật
về thị giác, thính giác và chỉnh
hình tỷ lệ thấp)
• Trong vòng 45 ngày, trung tâm
khu vực hoặc cơ quan giáo dục
địa phương sẽ:
• Chỉ định một Điều Phối Viên
Dịch Vụ
• Có được sự đồng ý của phụ
huynh
• Lên lịch và hoàn thành đánh
giá
• Xây dựng Kế Hoạch Dịch Vụ
Gia Đình Cá Nhân Hóa (IFSP)
để phát triển các điểm mạnh
và dịch vụ
• Cung cấp dịch vụ tại gia đình
hoặc cộng đồng
• Truy cập https://www.dds.
ca.gov/services/early-start/
what-is-early-start để tìm hiểu
thêm về quy trình giới thiệu.

• Phối hợp với các nguồn lực cộng
đồng trong việc lập kế hoạch
điều trị thông qua việc cung cấp
thông tin liên lạc bằng văn bản;
• Tham gia cuộc gọi hội nghị;
• Tham dự các cuộc họp IFSP;
hoặc
• Cung cấp thông tin đầu vào và
nhận phản hồi từ nhóm đánh
giá.
• Quý vị có thể là cầu nối giữa
gia đình và quá trình can thiệp
sớm! Để biết thông tin về hỗ
trợ gia đình, hãy truy cập trang
web của Trung Tâm Nguồn Lực
Hỗ Trợ Gia Đình http:
http://www.frcnca.org

• Các nghiên cứu cho thấy trẻ
em tham gia các chương trình
can thiệp sớm/phát triển mầm
non sớm chất lượng cao có xu
hướng
• Ít cần giáo dục đặc biệt và
các dịch vụ chuyên biệt
khác;
• Có khả năng ngôn ngữ tốt
hơn;
• Cải thiện dinh dưỡng và sức
khỏe; và
• Ít bị lạm dụng và bỏ mặc
hơn.

Để biết thêm thông tin và/hoặc quý vị câu hỏi liên quan đến việc
giới thiệu Early Start, vui lòng liên hệ Early Start BabyLine theo số
1-800-515-BABY hoặc gửi email tới EarlyStart@dds.ca.gov.

