
ةرسألا دراوم زكارم
جمانربل ةعباتلا
 Early Start يف 

اينروفيلاك
 ىتح داليملا رمع نم ،لافطألا رسأ مدخن
 يف رخأت نم نوناعي نيذلا ،اًرهش 36

ةيومنت ةقاعإ وأ ومنلا

ما يقوله
أولياء األمور —

ساعدنا مركز موارد األسرة لدينا على التكيف مع 
الظروف غير المتوقعة التي طرأت علينا، ووفر لنا 

ُلمخصصة البنتنا وأسرتنا. ينتفع كل  العديد من الموارد ا
فرد في المجتمع عندما تُقدم الرعاية المالئمة لألسر ذات 

االحتياجات الخاصة.
— إس.آر. وإل.آر.

نقدر ما تفعله شبكة موارد األسرة من أجلنا نحن 
األسر التي تضم أطفااًل من ذوي االحتياجات 

الخاصة! لقد منحتمونا مساحة آمنة للتعلم والنمو 
خالل السنوات التكوينية في حياة "چي" وسنظل 

ممتنين لكم دائًما ألجل ذلك! 
— إتش.بي.

أتذكر في الماضي حينما تم تشخيص ابني حديثًا 
باإلصابة بإعاقة، شعرت بثقل كاهلي بسبب كل 

ما كنت بحاجة إلى تعلمه. كان األخصائيون 
متعاونين ومهتمين للغاية، ولكن كان أولياء أمور 

األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في مركز 
موارد األسرة هم من ساعدوني على التعافي الذي 

كنت بحاجة إليه في ذلك الوقت.
— إن.پي.

Early Start مرا كز موارد األسرة التابعة لبرنامج
ًارقا! اصنع ف

مراكز موارد األسرة التابعة لبرنامج Early Start تخدم األسر 
وتتعاون مع األخصائيين في كل المجتمعات عبر الوالية. 

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول مراكز موارد األسرة 
التابعة لبرنامج Early Start على الموقع 

اإللكتروني الخاص بشبكة مراكز موارد األسرة 
في كاليفورنيا عبر www.frcnca.org، أو 

 .info@frcnca.org البريد اإللكتروني

يتم تقديم الخدمات في مراكز موارد األسرة 
التابعة لبرنامج Early Start مجانا دون 
أي تكلفة. للعثور على مركز موارد األسرة 

األق رب إليك، اتصل على 
الرقم BABY (2229)-515-800، أو قم 

ً

 ،https://frcnca.org/get-connected بزي ارة
ً أو أرسل بريدا إلكترونيا إلى  ً

earlystart@dds.ca.gov
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 مراكز موارد 
Early Start األسرة التابعة لبرنامج

 Early Start التابع لبرنامج )FRC( مركز موارد األسرة
هو مكان يمكن من خالله أن تحصل أسر األطفال بعمر 
ًشهرا من ذوي االحتياجات التنموية  الميالد حتى 36 

الخاصة، واألخصائيون الذين يعملون معهم، على إمكانية 
الوصول إلى المعلومات والدعم وخدمات اإلحالة.

يتكون طاقم عمل مركز موارد األسرة من أولياء أمور 
األطفال ذوي االحتياجات التنموية الخاصة الذين قد تلقوا 
ًيبا في دعم األسرة ولديهم خبرة في ذلك. فهم يدركون  تدر

قيمة الدعم المقدم من أولياء األمور ألولياء األمور ألنهم قد 
مروا بذلك الوضع بأنفسهم مع أسرهم.

ما الدور الذي تقوم به مراكز موارد األسرة التابعة 
لبرنامج Early Start؟

توفير أجواء مناسبة لألسرة	 
االستجابة لالحتياجات الفردية لألسر 	 
تقديم خدمات مالئمة ثقافيًا	 
 مساعدة أولياء األمور واألسر ومقدمي الرعاية األساسيين 	 

واألخصائيين في تحديد مواقع الخدمات والوصول إليها 
واستكشافها

تشجيع التعاون بين أولياء األمور واألخصائيين	 

ما الذي تقدمه مراكز موارد األسرة التابعة لبرنامج 
Early Start؟

 دعم األسر والدعم المقدم من أولياء األمور ألولياء األمور 	 
بعدة لغات

 المعلومات واإلحالة إلى الخدمات والموارد المحلية والقومية 	 
والخاصة بالوالية

تدريب وتثقيف أولياء األمور	 
مكتبات الموارد	 
مجموعات الدعم	 
أنشطة التوعية المجتمعية	 
المساعدة االنتقالية عند بلوغ الطفل 3 سنوات	 
تدريب أولياء األمور على القيادة والمساندة	 

ما الجهات التي تتشارك معها مراكز موارد 
األسرة التابعة لبرنامج Early Start؟

 Early غالبًا ما تعمل مراكز موارد األسرة التابعة لبرنامج
Start عن كثب مع الوكاالت المجتمعية األخرى التي تخدم 

الرضع واألطفال الصغار وأسرهم. قد يقوم مركز موارد األسرة 
المحلي لديك بإقامة شراكة مع:

شبكات الموارد واإلحاالت )R&R( الخاصة برعاية الطفل	 
وكاالت الصحة العقلية في المقاطعة	 
 	Disability Rights California منظمة
 	Family Voices of CA مبادرة
 	5 First لجان المقاطعة الخاصة بجمعية
 	Help Me Grow أنظمة
وكاالت الصحة العامة 	 
المكتبات العامة	 
المراكز اإلقليمية	 
اإلدارات التعليمية ومكاتب التعليم في المقاطعة	 
المجالس االستشارية المحلية والخاصة بالوالية	 
دور رياض األطفال الخاصة بالوالية	 
 ...وغيرها الكثير!	 


	هلوقي
	— 
	مراكز موارد الأسرة
	التابعة لبرنامج
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