
Liên hệ với trung tâm khu vực tại địa 
phương của quý vị để tìm hiểu xem liệu các 
dịch vụ của Early Start có phù hợp cho trẻ 
và gia đình quý vị không. Hãy xem thông tin 
bên dưới hoặc truy cập vào trang web: 
www.dds.ca.gov/rc/lookup-rcs-by-county

Tại Sao Lại Chọn Early Start
Bởi vì tất cả trẻ em đều khác nhau, chúng hiếm khi 
làm những điều giống nhau khi chính xác cùng độ 
tuổi. Vì thế, việc các gia đình bắt đầu có những thắc 
mắc và lo ngại về sự phát triển của trẻ không phải là 
điều bất thường. Quý vị có thể tự hỏi:

• Tại sao con tôi lại không biết bò?
• Tại sao con tôi không thích được bồng bế?
• Tại sao không ai hiểu con tôi đang nói gì?
• Tại sao con tôi không muốn chơi với những đứa 

trẻ khác khi đang ở lứa tuổi tập đi?
• Thính giác/thị giác của con tôi có bình thường 

không?

Quý vị biết khả năng và sự thất vọng của con mình. 
Tuy nhiên, quý vị có thể không có thông tin cần thiết 
để hỗ trợ cho trẻ tăng trưởng và phát triển. Với cuộc 
gọi đầu tiên tới Early Start, quý vị có thể bắt đầu nhận 
được thông tin và nguồn tài nguyên để giải đáp các 
thắc mắc của mình.

Trẻ nhỏ có khả năng chậm phát triển hoặc khuyết tật 
nhận được các dịch vụ đặc biệt càng sớm, và gia đình 
của trẻ được hỗ trợ về sự phát triển của trẻ càng sớm, 
thì trẻ sẽ càng tiến xa hơn trên đường đời.

Để biết thêm thông tin và hỗ trợ khi quý 
vị tìm hiểu về Early Start, hãy liên hệ với 
Trung Tâm Nguồn Lực Gia Đình Early Start 
tại địa phương của quý vị. Hãy xem thông 
tin bên dưới hoặc truy cập vào trang web: 
https://frcnca.org/get-connected

Để biết thêm thông tin về chương trình 
Early Start của California, hãy gọi số 
800-515-BABY (2229) hoặc truy cập 
www.dds.ca.gov/services/early-start 
gửi email: earlystart@dds.ca.gov

Giới Thiệu Gia Đình tới  
California Early Start  

cho Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Nhỏ 
có Nhu Cầu Phát Triển Đặc 

Biệt và Gia Đình Trẻ
Khi quý vị có thắc mắc về sự phát 

triển của trẻ nhỏ.

Sở Dịch Vụ Phát Triển
Phiên bản sửa đổi tháng 10 năm 2021

California Early Start là một hệ 
thống được tiểu bang và liên 
bang tài trợ cho các dịch vụ 
phối hợp can thiệp sớm được 
cung cấp theo Phần C của Đạo 
Luật Giáo Dục Người Khuyết 
Tật. Early Start được quản lý bởi 
Sở Dịch Vụ Phát Triển phối hợp 
với Sở Giáo Dục California.
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California Early Start 
Cùng Nhau...Chúng Ta Tạo Ra 
Sự Khác Biệt

Ba năm đầu của cuộc đời là một giai đoạn tăng trưởng 
quan trọng đối với tất cả trẻ em. Khi trẻ sơ sinh bắt 
đầu có nhận thức về thế giới, chúng bắt đầu khám 
phá, tìm đến mọi người và giao tiếp. Trong thời gian 
này, trẻ dưới ba tuổi có khả năng bị chậm phát triển 
hay khuyết tật cần có những sự giúp đỡ đặc biệt để 
chúng có thể đạt được hết tiềm năng của bản thân.  

Dịch vụ và hỗ trợ có thể giúp trẻ được gọi là dịch vụ 
can thiệp sớm. Các nghiên cứu cho rằng những dịch 
vụ này, được dựa trên nhu cầu cá nhân của trẻ và gia 
đình, có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể cho tương 
lai cho trẻ. Tại California, dịch vụ can thiệp sớm được 
cung cấp qua một chương trình được gọi là Early Start.

Hãy Thực Hiện Bước Đầu Tiên
Nếu quý vị lo ngại về sự phát triển của con mình, bước đầu tiên là giới thiệu con quý vị đến trung tâm khu vực 
địa phương để xác định xem trẻ có đủ điều kiện tham gia Early Start không. Quý vị có thể tự đưa trẻ đến hoặc 
có thể yêu cầu nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe chính cho trẻ hoặc các chuyên gia khác giới thiệu cho quý vị. 
Nhân viên tại trung tâm khu vực sẽ được chỉ định để giúp quý vị thực hiện quy trình.

Quy trình để xác định xem con quý vị có đủ điều kiện để tham gia Early Start hay không được gọi là đánh giá. 
Việc đánh giá tính đủ điều kiện của con quý vị là miễn phí. Trong quá trình này, kỹ năng vận động, phát triển 
giao tiếp, kỹ năng học, tương tác xã hội và phát triển cảm xúc của trẻ sẽ được đánh giá.

Tiếp Cận Dịch Vụ
Dịch vụ can thiệp sớm của Early Start được cung cấp bởi trung tâm khu vực và các cơ quan giáo dục địa 
phương trên toàn California. Dịch vụ được cung cấp dựa trên các nhu cầu được đánh giá và được cung cấp 
phù hợp với nề nếp, sinh hoạt và địa điểm hàng ngày của trẻ. Những dịch vụ này bao gồm:

Thiết Lập Chương Trình Hành Động
Sau khi hoàn thành quá trình đánh giá và trẻ được xác định là đủ điều kiện cho các dịnh vụ Early Start, với vai trò 
là phụ huynh, quý vị sẽ phối hợp với các chuyên gia để quyết định dịch vụ can thiệp sớm nào phù hợp nhất với 
trẻ. Chương Trình Dịch Vụ Gia Đình Cá Nhân Hóa (Individualized Family Service Plan, IFSP) được xây dựng cho 
con và gia đình của quý vị. Bằng cách làm việc chặt chẽ với quý vị, chuyên gia can thiệp sớm đảm bảo rằng các 
dịch vụ, hỗ trợ cộng đồng và các nguồn lực từ phụ huynh tới phụ huynh được tập hợp lại để đáp ứng nhu cầu 
riêng biệt cho con quý vị và nhu cầu của gia đình để hỗ trợ trẻ phát triển.

• thiết bị/dịch vụ công nghệ hỗ trợ
• dịch vụ trợ thính (nghe)
• đào tạo gia đình, tư vấn và đến thăm 

nhà
• một số dịch vụ sức khỏe
• những dịch vụ y tế chỉ dành riêng cho 

mục đích chẩn đoán hoặc đánh giá
• chăm sóc điều dưỡng
• tư vấn dinh dưỡng

• liệu pháp nghề nghiệp
• vật lý trị liệu
• dịch vụ tâm lý
• điều phối dịch vụ (quản lý ca bệnh)
• dịch vụ công tác xã hội
• hướng dẫn đặc biệt
• dịch vụ ngôn ngữ và âm ngữ trị liệu
• dịch vụ vận chuyển
• dịch vụ về mắt
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