
Ի՞ՆՉ Է «ԿԱՆՈՒԽ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹԻՒՆԸ»:
Հաշմանդամութիւն կամ զարգացման ուշացում ունեցող, եւ կամ անոնց վտանգին ենթարկուած նորածիններու, երեխաներու եւ անոնց ընտանիքներուն 
համար համակարգուած կանուխ միջամտութեան ծառայութիւններու պետական գործակալութիւններու համակարգ: Շրջանային կեդրոնները բաց Շրջանային կեդրոնները բաց 
են եւ կ՛ընդունին Կանուխ միջամտութեան համար դիմումներ՝ «Քորոնա» ժահրի շրջանին:են եւ կ՛ընդունին Կանուխ միջամտութեան համար դիմումներ՝ «Քորոնա» ժահրի շրջանին: Եթէ կը կասկածիք, որ ձեր նորածինը կամ երեխան ունի 
զարգացման ուշացում կամ անկանոն զարգացում, ուրեմն դիմեցէ՛ք հետեւեալ քայլերուն.

Ստուգեցէ՛քՍտուգեցէ՛ք

Երեխայ մը կրնայ 
կանուխ միջամտութեան 
ծառայութիւններէն օգտուիլ, եթէ՝
• Ցոյց տայ զարգացման ուշացում 

հետեւեալ ունակութիւններէն 
մէկուն կամ մէկէ աւելիին 
մէջ. ճանաչողական, 
հաղորդակցական, 
ընկերային կամ զգացական, 
յարմարողական, ֆիզիքական 
եւ մարմնաշարժողական, 
ներառեալ տեսողականը կամ 
լսողականը:

• Ունի յայտնի առողջական 
պատճառով հաստատուած 
վտանգի պարագայ, որ մեծ 
հաւանականութիւն ունի 
զարգացման ուշացում 
պատճառելու, կամ 

• Մեծապէս ենթակայ է 
զարգացման հաշմանդամութիւն 
ունենալու վտանգին, 
որպէս հետեւանք 
զանազան կենսաբժշկական 
վտանգի գործօններու, 
որոնք ախտորոշուած են 
մասնագէտներու կողմէ:

Դիմեցէ՛քԴիմեցէ՛ք

• Տեղական շրջանային 
կեդրոններ https://www.dds.
ca.gov/rc

• Տեղական կրթական 
գործակալութիւն http://www.
cde.ca.gov/sp/se (Բացառապէս 
հազուագիւտ տեսողական, 
լսողական եւ ոսկորային-
մկանային հաշմանդամութիւն 
ունեցող երեխաներուն համար)

• 45 օրուան ընթացքին, 
շրջանային կեդրոնը կամ 
տեղական կրթական 
գործակալութիւնը՝
• • Կը նշանակէ Ծառայութեան 

համակարգող մը:
• • Կը ստանայ ծնողքին 

համաձայնութիւնը:
• • Կը ճշդէ ժամանակացոյց մը եւ 

արժեւորումներ կը կատարէ: 
• • Կը մշակէ 

«Անհատականացած 
ընտանեկան ծառայութեան 
ծրագիր» (IFSP)՝ զարգացնելու 
արդիւնաւէտութիւնը եւ 
ծառայութիւնները:

• • Կը մատուցէ ծառայութիւններ 
տան կամ համայնքային 
միջավայրին մէջ:

• Այցելեցէ՛ք https://www.dds.
ca.gov/services/early-start/what-
is-early-start կայքէջը դիմումի 
ընթացքին մասին յաւելեալ 
տեղեկութիւններ ստանալու:

Մասնակցեցէ՛քՄասնակցեցէ՛ք

• Բուժման ծրագրումին 
մէջ, համագործակցեցէ՛ք 
համայնքային աղբիւրներու 
հետ՝ ներկայացնելով գրաւոր 
հաղորդագրութիւն մը:

• Մասնակցեցէ՛ք առցանց 
ժողովներուն: 

• Ներկայ գտնուեցէ՛ք 
«Անհատականացած 
ընտանեկան ծառայութեան 
ծրագիր»-ի հանդիպումներուն, 
կամ

• Ներդրում ունեցեցէ՛ք եւ 
մեկնաբանութիւններ ստացէ՛ք 
գնահատում կատարող խմբակէն:

• Կրնաք ըլլալ կապը 
ընտանիքներուն եւ «Կանուխ 
միջամտութեան» հոլովոյթին 
միջեւ: Ընտանեկան 
աջակցութեան մասին 
տեղեկութիւններ ստանալու 
համար, այցելեցէ՛ք Ընտանեկան 
աղբիւրի կեդրոններու 
կայքէջը՝http://www.frcnca.org

Տեսէ՛ք Տեսէ՛ք 
արդիւնքներըարդիւնքները

• Ուսումնասիրութիւնները 
յայտնաբերած են, որ այն 
երեխաները, որոնք կը 
մասնակցին բարձրորակ 
կանուխ միջամտութեան/վաղ 
մանկութեան զարգացման 
ծրագիրներու, կ՛ունենան՝ 
• • Նուազ կարիք յատուկ 

կրթութեան եւ այլ 
մասնագիտական 
ծառայութիւններու:

• • Աւելի մեծ լեզուական 
ունակութիւններ:

• • Բարելաւուած 
սննդառութիւն եւ 
առողջութիւն, եւ 

• • Նուազ կ՛ենթարկուին 
մանկական չարաշահումի եւ 
անտեսումի:

«Կանուխ միջամտութեան ծրագիր»-ի դիմումներուն վերաբերեալ 
յաւելեալ տեղեկութիւններու եւ/կամ հարցումներու համար, կը խնդրուի 
հեռաձայնել «Կանուխ միջամտութեան» BabyLine-ին՝ 1-800-515-BABY, 

կամ ե-նամակ ուղարկել հետեւեալ հասցէին՝ EarlyStart@dds.ca.gov.


