
تتوفر خدمات البدء المبكر على مستوى الوالیة  .برنامج البدء المبكر ھو برنامج للتدخل المبكر في كالیفورنیا للرضع واألطفال الصغار ذوي اإلعاقة وأسرھم.
مركًزا إقلیمیًا في كالیفورنیا مكلفًا بموجب قانون   21) ھو واحد من ضمن IRCویتم تقدیمھا في نظام منسق یركز على األسرة. المركز اإلقلیمي الداخلي (

 .النترمان لتنفیذ برنامج البدء المبكر.

  ول على خدمات البدء المبكر؟من ھم األشخاص المؤھلون للحص        
شھًرا مؤھلون للحصول على خدمات التدخل المبكر من خالل البدء المبكر، عن طریق التقدیر والتقییم  36إن الرضع واألطفال الصغار من الوالدة وحتى سن 

 الموثقین، إذا استوفوا أحد المعاییر المذكورة أدناه:

  لى األقل في مجال واحد أو أكثر من مجاالت التواصل المعرفي واالستقبالي والتواصل التعبیري ٪ ع25إذا كان لدیھم تأخر في النمو بنسبة
 والتطور االجتماعي أو العاطفي والتكیفي أو التطور البدني والحركي بما في ذلك الرؤیة والسمع؛ أو 

  وجود تأخر في النمو أو مسببات تؤدي إلى حدوثھ، بما في ذلك إذا كان لدیھم حالة خطرة قائمة بمسببات معروفة، مع وجود احتمالیة كبیرة في
 متالزمة الكحول الجنینیة؛ أو 

 إذا كان یتم اعتبارھم عرضة لخطر اإلصابة بإعاقة نمائیة كبیرة بسبب مجموعة من عناصر المخاطر الطبیة البیولوجیة التي یتم تشخیصھا من  
 قبل أفراد مؤھلین.

  للحصول على الخدماتكیفیة التقدم        
ایة النھاریة. یمكنك ملء یمكن ألي شخص إجراء اإلحالة، بما في ذلك أولیاء األمور ومقدمي الرعایة الطبیة والجیران وأفراد األسرة واآلباء بالتبني ومقدمي الرع

 إلى:أو یمكنك االتصال بنا عبر الھاتف أو إرسال فاكس inlandrc.org/intake طلب عبر اإلنترنت على 

 سكان مقاطعة ریفرساید:      سكان مقاطعة سان برناردینو:
 4763-890 (909) -ھاتف        4711-890 (909) -ھاتف 
 3055-890 (909) - فاكس         4709-890 (909) - فاكس

  ما ھي الخطوة التالیة       
 سیقوم المركز اإلقلیمي بما یلي:یوًما،  45في غضون 

 .تعیین منسق خدمات لمساعدة األسرة من خالل إجراءات التقدیر والتقییم 
  .الحصول على موافقتك وجدولة وإكمال التقییمات الخاصة بنمو طفلك 
  لألسرة (إذا كان رضیعك أو طفلك مؤھالً للحصول على خدمات التدخل المبكر، فسیتم تطویر خطة الخدمة الفردیةIFSP  التي تتناول نقاط القوة (

 واالحتیاجات الخاصة بالرضیع أو الطفل الصغیر، ومخاوف الوالدین، وخدمات التدخل المبكر. 
 تحدید خدمات التدخل المبكر التي یتم توفیرھا في منزل األسرة أو غیرھا من األماكن المجتمعیة. 

 
 
 

 
 

 .3000-890 (909)أو االتصال على  www.inlandrc.orgلمزید من المعلومات، قم بزیارتنا على 
 

 المركز اإلقلیمي الداخلي
1365 South Waterman Avenue San Bernardino, CA 92408 • P.O. Box 19037 San Bernardino, CA 92423 

 

 االستقاللیة.
 التمكین. 
 الشمول.
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