
Chương Trình Early Start là chương trình can thiệp sớm của California cho trẻ sơ sanh và trẻ nhỏ bị khuyết tật 
và gia đình các em. Các dịch vụ của chương trình Early Start có trên toàn tiểu bang và được cung cấp trong hệ 
thống phối hợp, lấy gia đình làm trung tâm . Trung Tâm Vùng Nội Địa (Inland Regional Center, hay IRC) là 
một trong 21 Trung Tâm Vùng ở California và, theo Đạo Luật Lanterman, được ủy quyền thực hiện Chương 
Trình Early Start. 

Ai Đủ Tiêu Chuẩn được các Dịch Vụ của Early Start? 
Trẻ sơ sanh và trẻ nhỏ đến 36 tháng có thể đủ tiêu chuẩn được các dịch vụ can thiệp sớm thông qua 
Early Start nếu có hồ sơ đánh giá đáp ứng một trong các tiêu chuẩn nêu dưới đây: 
• Chậm phát triển ít nhất 25% trong một/các lãnh vực nhận thức, tiếp thu, biểu đạt, xã hội hoặc cảm 

xúc, thích ứng, hoặc phát triển thể chất và vận động bao gồm thị giác và thính giác; hoặc 
• Có tình trạng nguy cơ theo nguyên nhân đã biết khả dĩ cao, bị hoặc dẫn đến chậm phát triển, bao gồm 

Hội Chứng Rượu Bào Thai; hoặc 
• Được xem là có nguy cơ bị khuyết tật phát triển nặng dựa trên nhiều yếu tố nguy cơ y sinh theo chẩn 

đoán của người chuyên môn. 

Cách Nộp Đơn Xin Dịch Vụ 
Bất cứ ai cũng có thể giới thiệu, bao gồm phụ huynh, người chăm sóc y tế, hàng xóm, người nhà, cha mẹ nuôi, 
và người giữ trẻ. Quý vị có thể điền đơn xin trực tuyến tại inlandrc.org/intake hoặc có thể liên lạc với chúng 
tôi qua điện thoại hoặc gởi điện sao (fax) đến: 

Cư Dân Quận San Bernardino: 
Điện thoại - (909) 890-4711 

Điện sao (fax) (909) 890-4709 

Kế Tiếp Là Gì 
Trong vòng 45 ngày, trung tâm vùng sẽ: 

Cư Dân Quận Riverside: 
Điện thoại - (909) 890-4763 

Điện sao (fax) – (909) 890-3055 

• Chỉ định một điều phối viên dịch vụ để hỗ trợ gia đình thông qua các thể thức đánh giá. 
• Lấy hẹn, và hoàn thành các đánh giá phát triển của trẻ khi quý vị đồng ý. 
• Nếu trẻ sơ sanh hay trẻ nhỏ đủ tiêu chuẩn được các dịch vụ can thiệp sớm, thì sẽ có Chương Trình Dịch 

Vụ Gia Đình Cá Nhân (Family Service Plan, hay IFSP) được lập ra phù hợp với ưu điểm và nhu cầu của trẻ, 
những lo ngại của cha mẹ, và các dịch vụ can thiệp sớm. 

• Chọn các dịch vụ can thiệp sớm cung cấp tại tư gia hoặc các cơ sở khác trong cộng đồng. 
 

Truy cập mạng lưới của chúng tôi tại www.inlandrc.org hoặc gọi số (909) 890-3000 
để biết thêm thông tin. 

 

 Độc lập.  
Trao Quyền.  
Hòa nhập. 
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