
تمت المراجعة في 10/21

تواصل مع المركز اإلقليمي المحلي لديك لمعرفة إذا ما 
 كانت خدمات برنامج Early Start مناسبة لطفلك وأسرتك.

انظر أدناه أو قم بزيارة: 
 

www.dds.ca.gov/rc/lookup-rcs-by-county

Early Start الهدف وراء برنامج
ألن كل األطفال مختلفون في طبيعتهم، فهم نادرا ما يفعلون نفس الشيء 
في نفس العمر بالضبط. ولذلك، ليس من الغريب أن تراود األسر أسئلة 

أو دواعي قلق بشأن نمو أطفالهم. فقد تتساءل:

ً

لماذا ال يحبو طفلي؟	 
لماذا ال يحب طفلي أن يتم احتضانه؟	 
لماذا ال يستطيع أي شخص فهم ما يقوله طفلي؟	 
لماذا ال يريد طفلي الصغير أن يلعب مع أطفال آخرين؟	 
ماذا بشأن حاسة السمع/البصر لدى طفلي؟	 

أنت تكون على علم بقدرات طفلك ومسببات اإلحباط لديه. ومع ذلك، فقد 
ال تمتلك المعلومات التي تحتاجها للمساعدة بشكل فعال في نمو طفلك 

وتطوره. مع أول مكالمة هاتفية لبرنامج Early Start، يمكنك البدء في 
الحصول على المعلومات والموارد الالزمة لإلجابة عن أسئلتك.

كلما كان من المبكر حصول األطفال الذين قد يعانون من تأخر في النمو 
أو إعاقة تنموية على خدمات خاصة، وكلما كان من األسرع حصول 

أسرهم على الدعم فيما يتعلق بنمو أطفالهم، يزداد مدى التفوق والنجاح 
الذي يحرزه أولئك األطفال في الحياة.

للحصول على مزيد من المعلومات والدعم أثناء استكشافك 
لبرنامج Early Start، تواصل مع مركز موارد األسرة 

المحلي التابع لبرنامج Early Start. انظر أدناه، أو قم 
https://frcnca.org/get-connected :بزيارة

 Early للحصول على مزيد من المعلومات حول برنامج
 Start في كاليفورنيا، اتصل على الرقم 

800-515-BABY (2229)
www.dds.ca.gov/services/early-start أو قم بزيارة

earlystart@dds.ca.gov :البريد اإللكتروني

برنامج Early Start في كاليفورنيا هو نظام 
ممول من قبل الوالية والنظام الفيدرالي يضم 
خدمات منسقة للتدخل المبكر مقدمة من خالل 
الجزء ج من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة. 

ويدار برنامج Early Start من قبل إدارة 
الخدمات التنموية بالتعاون مع إدارة التعليم 

بكاليفورنيا.

ِ

ِ ُ

 مقدمة لألسر حول 
 برنامج Early Start في كاليفورنيا 

للرضع واألطفال الصغار من ذوي 
االحتياجات التنموية الخاصة وأسرهم

عندما تراودك أسئلة حول نمو طفلك الصغير.

إدارة الخدمات التنموية

http://www.dds.ca.gov/rc/lookup-rcs-by-county
https://frcnca.org/get-connected
http://www.dds.ca.gov/services/early-start
mailto:earlystart%40dds.ca.gov?subject=


برنامج Early Start في كاليفورنيا 
معًا...نصنع فارقًا

تمثل السنوات الثالثة األولى من الحياة فترة نمو بالغة األهمية لجميع 
األطفال. فمع إدراك الرضع للعالم من حولهم، يبدأون في االستكشاف 

والتواصل مع اآلخرين والتعبير عن رغباتهم. وخالل هذا الوقت، يحتاج 
األطفال الذين تقل أعمارهم عن ثالث سنوات ممن قد يعانون من تأخر 
في النمو أو إعاقة تنموية إلى مساعدة خاصة لبلوغ أقصى إمكاناتهم.  

يطلق على الخدمات ووسائل الدعم التي يمكن أن تساعد طفلك اسم 
"خدمات التدخل المبكر". وتظهر األبحاث أن هذه الخدمات، المبنية على 

االحتياجات الفردية لطفلك وأسرتك، يمكن أن تحدث فرقا شاسعا في 
مستقبل الطفل. في كاليفورنيا، يتم تقديم خدمات التدخل المبكر من خالل 

."Early Start" برنامج يسمى

ُ
ُ

ً ً

اتخاذ الخطوة األولى
إذا كان ينتابك قلق بشأن نمو طفلك، فإن الخطوة األولى هي إحالة طفلك إلى المركز اإلقليمي المحلي لتحديد إذا ما كان طفلك مؤهال لخدمات 

برنامج Early Start. يمكنك إحالة طفلك بنفسك أو يمكنك مطالبة مقدم الرعاية الصحية األولية لطفلك أو أخصائي آخر بإجراء اإلحالة نيابة عنك. 
وسيتم تعيين أحد أفراد طاقم العمل في المركز اإلقليمي لمساعدتك خالل العملية.

ً

تعرف عملية تحديد أهلية طفلك لخدمات برنامج Early Start باسم "التقييم". وال توجد تكلفة مقابل تقييم أهلية طفلك. خالل هذه العملية، سيتم تقييم 
المهارات الحركية وتطور مهارات التواصل ومهارات التعلم والتفاعل االجتماعي والنمو العاطفي لدى طفلك.

ُ

الوصول إلى الخدمات
يتم توفير خدمات التدخل المبكر المقدمة في إطار برنامج Early Start من قبل المراكز اإلقليمية والوكاالت التعليمية المحلية المنتشرة في جميع 
أرجاء كاليفورنيا. تقدم الخدمات بناء على مدى الحاجة المقدرة، ويتم تنفيذها في إطار األعمال الروتينية واألنشطة اليومية لطفلك واألماكن التي 

يرتادها بشكل يومي. وتتضمن ما يلي:

ِ
ُ ً ُ

وضع خطة عمل
بمجرد أن تكتمل عملية التقييم ويتحدد أن طفلك مؤهل للحصول على خدمات برنامج Early Start، ستعمل أنت، بصفتك ولي األمر، بالتعاون 

مع مجموعة من األخصائيين لتحديد خدمات التدخل المبكر التي قد تناسب طفلك على أفضل نحو. بعد ذلك، يتم وضع خطة فردية لخدمات األسرة 
(IFSP) مخصصة لطفلك وأسرتك. ومن خالل العمل عن كثب معك، يضمن أخصائيو التدخل المبكر أن يتم دمج الخدمات ووسائل الدعم المجتمعي 

والموارد المقدمة من أولياء األمور ألولياء األمور معا لتلبية االحتياجات الفريدة لطفلك واحتياجات أسرتك لدعم نمو طفلك.
ُ

ً

أجهزة/خدمات التكنولوجيا المساعدة	 
خدمات (السمعيات) السمع	 
�خدمات تدريب األسرة واالستشارات 	 

والزيارات المنزلية
بعض الخدمات الصحية	 
�الخدمات الطبية ألغراض التشخيص أو 	 

التقييم فقط
التمريض	 
االستشارات الخاصة بالتغذية	 

العالج المهني	 
العالج الطبيعي	 
الخدمات النفسية	 
تنسيق الخدمات (إدارة الحالة)	 
الخدمات االجتماعية	 
التعليمات الخاصة	 
خدمات التخاطب واللغة	 
خدمات النقل	 
خدمات اإلبصار	 
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