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اختصارات شائعة مستخدمة يف دليل الوالدين هذا
EI

( Early Interventionالتدخل املبكر)

EIO

( Early Intervention Officialمسؤول التدخل املبكر)

EIP

( Early Intervention Programبرنامج التدخل املبكر)

IFSP

( Individualized Family Service Planخطة خدمات األرسة الفردية)

ISC

( Initial Service Coordinatorمنسق الخدمات األولية)

MDE

( Multidisciplinary Evaluationتقييم متعدد االختصاصات)

NYS

( New York Stateوالية نيويورك)

OSC

( Ongoing Service Coordinatorمنسق الخدمات املستمرة)

خطوات التدخل املبكر :إن دليل الوالدين األسايس لربنامج التدخل املبكر هو منشور متوفر عرب اإلنرتنت والذي يقدم املزيد من املعلومات املفصلة عن برنامج التدخل املبكر .تشمل
داعم فعاالً ،وقامئة مرجعية ملعلومات التقييم املهمة ومناذج خطابات ملساعدة اآلباء يف مامرسة حقوقهم يف اإلجراءات الواجبة.
املوارد املتوفرة يف هذا الكتيب نصائح لتصبح والدًا ً
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مرح ًبا بك يف برنامج التدخل املبكر
يُعد برنامج التدخل املبكر ( )EIPلدى والية نيويورك جز ًءا من برنامج EIP
عىل الصعيد الوطني .وهو مخصص للرضع واألطفال دون سن الثالثة الذين
قد ال يستطيعون إحراز تقدم مثل األطفال اآلخرين بسبب تأخر النمو
العقيل أو وجود إعاقة .تعني اإلعاقة أن الطفل يعاين حالة جسدية أو عقلية
مشخصة قد تؤدي إىل مشاكل يف النمو .وهذا يشمل ،عىل سبيل املثال ال
الحرص ،التوحد أو متالزمة داون أو اضطرابات الحركة أو مشكالت يف الرؤية
والسمع .يعني التأخر يف النمو أن الطفل يكون متأخ ًرا يف بعض مناطق النمو،
مثل النمو أو التعلم أو التفكري أو التواصل.
تتمثل الخطوة األوىل يف إحالة طفلك إىل برنامج  EIPيف املقاطعة التي
تعيش فيها .لدى جميع املقاطعات املوجودة يف والية نيويورك ()NYS
ومدينة نيويورك برنامج  .EIPيتعني أن تتم إحالة الطفل ،الذي قد يحتاج إىل
الخدمات ،إىل برنامج  EIPأوالً .ميكن للوالدين إحالة طفلهام إىل برنامج ،EIP
إذا كان لديهام قلق بشأن منوه .يف  ،NYSيلزم وجود أخصائيني معينني إلحالة
األطفال إىل برنامج  ،EIPإذا كان هناك اشتباه بشأن وجود مشكلة تنموية.
بعد اإلحالة ،سيقوم أخصائيون مؤهلون بتقييم طفلك .سيساعدك برنامج
 EIPالخاص مبقاطعتك أو برنامج  EIPالخاص مبدينة نيويورك يف الحصول
عىل الخدمات إذا ثبت أن طفلك مؤهل .قد يتم استخدام التأمني الصحي ،مبا
يف ذلك التأمني الخاص وبرنامج  ،Medicaidللدفع مقابل خدمات التدخل
املبكر .يتعني أن يتم تقديم خدمات برنامج  EIPدون تحملك ألي تكاليف
ولن يؤثر ذلك عىل تغطيتك التأمينية.
ميكن لخدمات التدخل املبكر ( )EIأن تساعدك أنت وأرستك فيام ييل:
•التع ّرف عىل أفضل الطرق لرعاية طفلك؛
•د ّعم منو طفلك وتعزيزه؛ و
•إرشاك طفلك يف األنشطة األرسية واملجتمعية.
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ميكن تقديم خدمات التدخل املبكر يف أي مكان باملجتمع ،حيث يقيض طفلك
يومه عادةً ،مبا يف ذلك:
• منزلك؛
•مركز رعاية األطفال أو دار رعاية األرسة النهارية الذي يذهب طفلك إليه؛
•املراكز املجتمعية/مراكز الرتفيه ،أو مالعب األطفال ،أو املالعب ،أو املكتبات،
أو أي مكان يذهب إليه اآلباء واألطفال لالستمتاع والحصول عىل الدعم؛ و
•برامج ومراكز الطفولة املبكرة ،مثل برنامج مساعدة األطفال لألرس ذوي
الدخل املنخفض (.)Early Head Start
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اإلحالة :الخطوة األوىل
ميكن ألخصائيني ،مثل األطباء ،إحالة رضيعك أو طفلك إىل برنامج  ،EIPما مل تعرتض،
عندما يكون هناك قلق حول منو طفلك .إذا كان لديك تخوف ،ميكنك أيضً ا إحالة
طفلك إىل برنامج  EIPيف املقاطعة التي تعيش فيها .ميكن العثور عىل جهات
االتصال مبقاطعتك عرب اإلنرتنت عىلwww.health.ny.gov/community/infants_:
children/early_intervention/county_eip.htm
أو ميكنك االتصال بالخط الساخن لـ"( Growing Up Healthyالنمو بشكل صحي)"
املتاح عىل مدار  24ساعة عىل الرقم1-800-522-5006؛ ويف مدينة نيويورك ،ميكنك
االتصال بالرقم  .311ميكنك التحدث مع طبيبك أو شخص ما تثق فيه وتطلب منه
(هو/هي) مساعدتك يف اإلحالة .تساعدك عملية اإلحالة يف التع ّرف عىل برنامج .EIP
يتعني أن تقرر إذا كان برنامج  EIPذا جدوى لك ولطفلك أم ال .قبل خضوع طفلك
للتقييم من أجل الربنامج والحصول عىل الخدمات ،يتعني عليك منح
إذن مكتوب.
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منسق الخدمات األولية الخاصة بك
أحد أوائل األشخاص الذين ستلتقي بهم يف برنامج  EIPهو منسق الخدمات
األولية ( .)ISCسيقوم  ISCبالتحدث معك حول مخاوفك بشأن منو طفلك.
سيقوم (هو أو هي) باإلجابة عن األسئلة التي تساورك بشأن برنامج .EIP
سيقوم  ISCأيضً ا مبا ييل:
•استعراض حقوق أرستك والتأكد من أنك تفهمها؛
•التحدث معك حول تقييم طفلك لربنامج  EIPوالكيفية التي من خاللها
سيحدد هذا التقييم ما إذا كان طفلك مؤهالً للحصول عىل الخدمات من
خالل برنامج  EIPأم ال؛
•منحك قامئة باملقيّمني يف مقاطعتك ومساعدتك يف اختيار واحد يلبي
احتياجات طفلك وأرستك؛

•بإذن منك ،يقوم باملساعدة يف الرتتيبات املتعلقة بتقييم طفلك؛
•مساعدتك يف ترتيب النقل إلجراء تقييم طفلك؛ إذا احتجت إليه؛
•حضور تقييم طفلك إذا رغبت يف ذلك؛
•إطالعك عىل أن خدمات  EIيتعني أن يتم تقدميها دون تحمل أرستك ألي
تكاليف يف  .NYSومع ذلك ،يشمل نظام  NYSللدفع مقابل  EIPاستخدام
التأمني العام (مثل  Medicaidو )Child Health Plusوالتأمني الخاص
(مثل  United Healthcareوغريه) لتسديد تكاليف خدمات EI؛
•جمع املعلومات والوثائق املتعلقة بالتغطية التأمينية لطفلك ،مبا يف ذلك
التأمني العام والخاص .تشمل هذه املعلومات :نوع بوليصة التأمني أو خطة
املزايا الصحية ،واسم املؤمن أو مدير الخطة ،ورقم تعريف البوليصة أو
الخطة ،ونوع التغطية يف البوليصة وأي معلومات مطلوبة لفاتورة التأمني
الخاص بك؛ و
•رشح حقوقك ومسؤولياتك فيام يتعلق بالتأمني الصحي ألرستك ،واإلجابة
عن أسئلتك حول الحامية التي يوفرها القانون ملزايا التأمني األرسي.
إذا أظهر تقييم طفلك أنه (هو أو هي) مؤهل لربنامج  EIPسيقوم  ISCالخاص
بك مبا ييل:
•اإلجابة عن أسئلتك املتعلقة بربنامج EIP؛
•إعداد اجتامع للعمل عىل خطة خدمات األرسة الفردية ()IFSP؛
•مساعدتك يف فهم ما سيكون عليه هذا االجتامع ،والتع ّرف عىل من
سيحرضونه ومن ميكن دعوته لحضوره؛
•توضيح كيفية استخدام تأمينك الصحي وأن خدمات التدخل املبكر ستكون
مجانية؛
•إذا مل يكن لدى طفلك تأمني ،فإن  ISCيكون مسؤوالً عن مساعدتك يف
تحديد وتطبيق برامج املزايا التي قد تكون أرستك مؤهلة لها ،مبا يف ذلك
 Medicaidو Child Health Plusوالدخل املخصص لذوي اإلعاقة من
الضامن االجتامعي ،ومع ذلك ،ال يُطلب منك التسجيل للحصول عىل
خدمات برنامج EIP؛
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•الحصول عىل معلومات عن حالة التغطية التأمينية الخاصة وحالة برنامج
 Medicaidلدى أرستك؛

•مناقشتك أنت واملق ّيمني لطفلك فيام يتعلق مبا إذا كان طفلك مؤهالً محتمالً
للربامج والخدمات مبوجب  OPWDDأم ال؛ و

•مساعدتك يف حل أي مشكلة قد تطرأ  -مبا يف ذلك حاالت رفض تقديم
خدمة (خدمات) قد تحتاج إليها أنت وطفلك؛

•مبوافقتك ،ميكنه إخطار الشخص املناسب لالتصال لدى  OPWDDبشأن
مهتم،
األهلية املحتملة لطفلك لربامج وخدمات  .OPWDDإذا كنت ً
سيساعدك منسق الخدمات الخاص بك يف إجراء اإلحالة إىل .OPWDD

•تقديم املعلومات لك عن برامج وخدمات أخرى والتي ميكن أن تساعد
أرستك ،مبا يف ذلك ،أهلية مكتب  NYSلألشخاص ذوي إعاقات النمو
( )OPWDDوالربامج والخدمات املتاحة الخاصة به؛
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إذا أظهر التقييم أن طفلك غري مؤهل لربنامج  ،EIPفسيطلعك  ISCالخاص بك
عىل الخدمات األخرى التي قد تساعد .إذا كنت ال تتفق مع نتائج التقييم ،ميكنك
الطعن عىل هذا القرار .ميكنك الرجوع إىل قسم "حقوقك كويل أمر يف برنامج
التدخل املبكر" ،وذلك ملعرفة الخيارات املتاحة لك ،إذا كنت ال تتفق مع نتائج
التقييم.
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تقييم طفلك
إذا قررت أن برنامج  EIPميكنه مساعدة طفلك وأرستك ،فستكون الخطوة التالية
هي خضوع طفلك للتقييم .يُسمى هذا التقييم بالتقييم متعدد االختصاصات
( .)MDEتعني كلمة "متعدد االختصاصات" أن يشارك فريق من األخصائيني
املؤهلني من مختلف التخصصات أو الوظائف يف تقييم طفلك .يكون األطفال الذين
تم تشخيصهم باإلصابة بأمراض معينة مؤهلني تلقائ ًيا لربنامج  .EIPبالنسبة لهؤالء
األطفال ،يكون الغرض من  MDEهو تقييم نقاط القوى لدى طفلك ،واحتياجاته
ومستوى أدائه الحايل يف جميع مجاالت النمو .مجاالت النمو الخمسة التي يتم
فحصها للمساعدة يف تطوير  IFSPهي :اإلدراك (التعلم والتفكري) ،والجسد (النمو
والرؤية والسمع والقدرات الحركية اإلجاملية والجيدة) ،والتواصل (فهم الكلامت
واستخدامها) ،واملشاعر العاطفية واملجتمعية (املتعلقة باآلخرين) ،والتكيف
(مهارات املساعدة الذاتية ،مثل التغذية) .إذا كان هناك اشتباه يف وجود تأخر يف
النمو ،فسيتم تقييم طفلك لتحديد ما إذا كان (هو أو هي) مؤهالً للحصول عىل
خدمات ودعم .EI
يكون  ISCمسؤوالً عن مناقشة جميع خيارات التقييم معك من قامئة املق ّيمني
املعتمدين من وزارة الصحة بوالية نيويورك .ويشمل ذلك مساعدتك يف اتخاذ قرار
بشأن أفضل مقيّم ،استنادًا إىل احتياجات طفلك ،وموقع املقيّم وأنواع التقييامت
التي يتم إجراؤها ومكان إجراء التقييم (املنزل أو وكالة تقييم).

سيشمل  MDEالخاص بطفلك:
•تقييم صحي ،مبا يف ذلك فحص الرؤية والسمع .يتعني أن يقوم موفر رعاية
صحية بإجراء التقييم الصحي لطفلك ،كلام أمكن ذلك .إذا كان طفلك قد
فحصا عا ًما مؤخ ًرا ،فقد يلزم إجراء فحص جديد؛
أجرى ً
•مبوافقتك ،قد تكون مراجعة أي من السجالت السابقة لطفلك مفيدة؛
•تقييم نقاط القوى لدى طفلك واحتياجاته يف كل مجال من مجاالت النمو
(الجسد واإلدراك والتواصل واملشاعر العاطفية واالجتامعية والتكيف)؛
•إجراء مقابلة معك بشأن مخاوفك املتعلقة بنمو طفلك وما يكون طفلك
عليه؛ و
•إجراء مناقشة حول احتياجات النقل الخاصة بطفلك إذا كان سيتم تقديم
خدمات  EIخارج املنزل.
سيتم استخدام نتائج  MDEلتحديد أهلية طفلك لربنامج  .EIPستلتقي أنت
وفريق التقييم وستقومون مبراجعة جميع املعلومات املتعلقة بتقدم منو طفلك.
سيتحدث فريق التقييم معك حول ما إذا كان طفلك يلبي معايري برنامج EIP
لإلصابة بالتأخر يف النمو أو حالة جسدية أو عقلية مشخصة وما إذا كان مؤهالً
لربنامج .EIP

فور اختيارك ملقيّم ،ستقوم أنت أو  ISCالخاص بك ،بإذن منك ،باالتصال باملق ّيم
وتحديد موعد إلجراء التقييم لطفلك .يتعني عليك تقديم موافقة مكتوبة من جانبك
قبل إجراء التقييم .يجب أن تكون عملية التقييم متجاوبة مع الخلفية الثقافية
لطفلك وأرستك ،مبا يف ذلك اللغات التي يتحدثون بها يف املنزل.
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تقييم األرسة
كجزء من  MDEالخاص بطفلك ،ستُمنح الفرصة للمشاركة يف تقييم تطوعي لألرسة،
وهذا غري مطلوب .إن تقييم األرسة هو تقييم موجه لألرسة ويُستخدم ملساعدتك يف
تحديد املوارد واألولويات ومخاوف أرستك املتعلقة باالهتامم بنمو طفلك وتعزيزه؛
وهوال ميثل اختبا ًرا ملهاراتك األبوية .يعتمد تقييم األرسة عىل املعلومات التي تقدمها
أنت وأرستك يف مناقشة شخصية
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ومبارشة مع عضو فريق تقييم طفلك .ميكن لتقييم األرسة مساعدتك يف التفكري
يف أكرث ما تحتاج إليه من خدمات  EIوغريها من الخدمات املجتمعية أو الدعم
املجتمعي .وميكنه أيضً ا مساعدتك يف االستعداد الجتامع  IFSPالخاص بك .تظل
جميع املعلومات التي تشاركها رسية .أنت من يقرر املعلومات الواردة يف التقييم
التي يتعني تضمينها يف تقرير التقييم ومناقشتها يف اجتامع  IFSPالخاص بك.
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خطة خدمات األرسة الفردية الخاصة بك
إن خطة خدمات األرسة الفردية ،أو  ،IFSPهي خطة مكتوبة والتي سيتم
خصيصا لك ولطفلك وأرستك والتي توضح وترشح خدمات  EIالتي
تصميمها
ً
سيحصل عليها طفلك وأرستك .إذا أظهر  MDEأن طفلك مؤهل لربنامج ،EIP
سيقوم  ISCالخاص بك بإعداد اجتامع  IFSPلوضع  IFSPالخاصة بك وكتابتها.
ت ُعد  IFSPوثيقة مهمة للغاية وأنت عضو مهم يف فريق تطويرها .إذا احتجت إىل
وقت إضايف للتفكري بشأن الخطة ،فاطلبه .قد ترغب يف مناقشة الخطة مع أفراد
آخرين من أرستك أو مراجعتها للتأكد من أنها تلبي احتياجات طفلك وأرستك.
سيُطلب منك التوقيع عىل  IFSPالخاصة بك عند االنتهاء من وضع الخطة .عندما
رضا يف اجتامع  IFSPوأنك
تقوم بالتوقيع عىل  ،IFSPفإنك تثبت أنك كنت حا ً

توافق عىل الخدمات املوجودة بالخطة .كام أنك توافق أيضً ا عىل البدء يف تقديم

خدمات .EI
إذا كنت أنت وفريق  IFSPال توافقون عىل  ،IFSPفلست مضط ًرا إىل التوقيع

عىل  .IFSPميكنك منح موافقتك املكتوبة لبدء تقديم الخدمات التي توافق عليها

ومامرسة حقوقك يف اإلجراءات الواجبة لحل الخالف.
سيخربك  ISCالخاص بك مبا يحدث يف اجتامع  IFSPويساعدك يف االستعداد.
تشمل بعض األشياء املهمة التي تحتاج إيل معرفتها عن اجتامع  IFSPما ييل:
•يتعني أن يتم عقد اجتامع  IFSPيف الوقت واملكان املناسبني لك وألرستك؛
•يتعني أن تشارك أنت و ISCومسؤول التدخل املبكر ( )EIOيف مقاطعتك
وفريق التقييم أو العضو املختار من الفريق يف االجتامع؛

•ستتم مناقشة موارد أرستك وأولوياتها ومخاوفها املتعلقة بنمو
طفلك؛
•ستساعد يف تحديد النتائج (التحسينات التي تود أن تراها يف منو
طفلك) لطفلك وأرستك؛
•سيتم وضع اإلسرتاتيجيات واألنشطة والخدمات التي تؤدي إىل
النتائج التي تأمل يف الوصول إليها وكتابتها يف الخطة؛
•ستتم مناقشة حاجتك للخدمات قصرية األجل ،حسب االقتضاء،

•ميكنك دعوة آخرين لحضور اجتامع  ،IFSPمثل األرسة أو األصدقاء أو

ويتم تحديدها بنا ًء عىل االحتياجات الفردية لطفلك وأرستك .ميكن

•ميكن لـ  ISCدعوة آخرين للمشاركة يف االجتامع ،وفقًا ملوافقة من جانبك؛

مسؤوليات تقديم الرعاية التي قد تكون رضورية لطفلك .قد يتم

جليسة طفلك أو موفري رعاية األطفال؛

•ميكنك أن تطلب من محامٍ املشاركة يف االجتامع؛
•ستقوم أنت و ISCالخاص بك ومقيّمو طفلك و EIOالخاص بك مبراجعة

املعلومات التي تم جمعها واملتعلقة بنمو طفلك وستقرروا م ًعا كيف ميكن

استخدام الخدمات قصرية األجل للحصول عىل راحة مؤقتة من
تقديم الخدمات قصرية األجل يف املنزل أو موقع مناسب آخر؛

•لتضمني خدمة يف  IFSPالخاصة بك ،يتعني أن توافق أنت وجميع
أعضاء فريق  IFSPعىل الخدمة؛ و

لربنامج  EIPمساعدة طفلك وأرستك؛

خطوات التدخل املبكر :دليل الوالدين األسايس لربنامج التدخل املبكر

7

•ميكنك قبول أي خدمة من خدمات  EIأو رفضها دون املساس بحق طفلك يف
تلقي أي من خدمات  EIاألخرى املحددة يف .IFSP
ستتضمن  IFSPالخاصة بأرستك املعلومات التالية:
•بيان مبستوى أداء طفلك الحايل؛
•بإذن منك ،بيان مبوارد أرستك وأولوياتها ومخاوفها املتعلقة بنمو طفلك؛
•بيان بالنتائج الرئيسية املتوقعة من خدمات  .EIيتعني أن تكون نتائج IFSP
ذات مغزى وتستند إىل احتياجات وأولويات طفلك وأرستك؛
•بيان بخدمات  ،EIمبا يف ذلك النقل ،املطلوبة لتلبية احتياجات طفلك وأرستك؛
•خطة ملوعد طفلك يف الرعاية النهارية ،وعند الحاجة ،ملوفري خدمات EI
لتدريب موظفي الرعاية النهارية لتلبية احتياجات طفلك؛
•طلب/وصفة طبية لطبيب أو مساعد طبيب أو ممرض مامرس لخدمات EI
التي تطلب طل ًبا/وصفة طبية من أخصائيني طبيني محددين؛
•بيان حول الخدمات األخرى ،مبا يف ذلك الخدمات الطبية التي يحتاج إليها
طفلك وأرستك والتي مل يتم توفريها أو الدفع مقابلها من ِقبل برنامج EIP؛

•التواريخ التي من املتوقع أن تبدأ الخدمات خاللها يف أقرب وقت ممكن
بعد اجتامع  ، IFSPفور توقيعك عىل الخطة ومنح إذنك؛
•اسم منسق الخدمات املستمرة الذي سيساعدك يف وضع الخطة يف موضع
التنفيذ؛
•الخطوات الالزمة ملساعدة طفلك وأرستك عىل تغيري الخدمات األخرى ،مبا
يف ذلك خدمات التعليم الخاص يف مرحلة ما قبل املدرسة .يف برنامج ،EIP
يُسمى هذا
تخطيط االنتقال؛ و
•بيان بالبيئات الطبيعية التي سيتم فيها تقديم خدمات  .EIيعني مصطلح
"بيئة طبيعية" أماكن يف املجتمع والتي ميكن العثور فيها عىل الرضع
واألطفال عادةً .وميكن أن يكون هذا منزلك أو موقع مجتمعي آخر ،مثل
دار رعاية نهارية أو يف أحد املالعب.
يتعني أن تبدأ الخدمات يف أقرب وقت ممكن بعد قيامك بتقديم املوافقة عىل
خدمات  EIاملدرجة يف  .IFSPيتعني أن يقوم  EIOالخاص بك بعقد اجتامع
سنويًا عىل األقل من أجل التقييم ومراجعة  IFSPمن أجل طفلك وأرستك ،حسب
االقتضاء .يكون  EIOمسؤوالً عن التأكد من أنه تتم مراجعة  IFSPكل ستة
شهور أو أكرث من ذلك إذا طلبت إجراء مراجعة.
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البيئات الطبيعية
ينص القانون االتحادي الذي أنشأ مبوجبه برنامج  EIPعىل أنه يتعني توفري

بل تدور أيضً ا حول الروتني وأنشطة األرسة ،مبا يف ذلك الوجبات العائلية،

خدمات  EIيف البيئات الطبيعية بأكرب قدر ممكن .البيئات الطبيعية هي األماكن

واالستحامم ،ووقت النوم ،واالحتفاالت العائلية ،واألعامل املنزلية ،وزيارة األرسة

التي يشارك فيها الرضع واألطفال ذوو االحتياجات الخاصة واألصحاء ،وأرسهم

واألصدقاء .قد تكون هناك بعض الخدمات التي تُقدم يف وكالة أو مدرسة

يف الروتني واألنشطة اليومية التي تعترب مهمة بالنسبة لهم ،وتكون مبثابة فرص

متخصصة يف خدمات  ،EIإذا كان هذا املكان هو األفضل بالنسبة لطفلك .مبا أن

تعلم مهمة .ميكن أن تشمل البيئات الطبيعية بيتك ،واألماكن التي يتم فيها توفري

البيئات الطبيعية هي األماكن التي يعيش فيها األطفال ذوو االحتياجات الخاصة

رعاية األطفال ،واملالعب ،واملطاعم ،ووسائل النقل العام ،واملكتبات ،واملحالت

أو األصحاء ويتعلمون ويلعبون وميارسون األنشطة واألحداث يف املجتمع/الحي،

التجارية الكبرية ،ودور العبادة ،وأماكن مجتمعية أخرى .ال تتعلق البيئات

فإن ذلك مينح جميع األطفال الفرصة يف التعلم من بعضهم البعض.

الطبيعية باألماكن واملواقع فقط.
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منسق الخدمات املستمرة الخاص بك
يف أول اجتامع  IFSPالخاص بك ،س ُيطلب منك اختيار منسق الخدمات املستمرة
( )OSCالذي قد يكون مختلفًا عن  ISCالخاص بك .يُعد اختيار  OSCالخاص بك
مهم .سيكون منسق الخدمات هذا مسؤوالً عن وضع  IFSPالخاصة بك يف
قرا ًرا ً
موضع التنفيذ.
سيكون منسق الخدمات املستمرة الخاص بك مسؤوالً عام ييل:

•مساعدتك يف إجراء أي تغيريات عىل  IFSPقد تكون مطلوبة بني املراجعات
النصف سنوية (أي ستة أشهر) والتقييامت السنوية؛
•تحديث معلومات تأمني أرستك كلام دعت الحاجة إىل ذلك .يتعني عليك
إطالع  OSCالخاص بك إذا كانت هناك أي تغيريات يف بوليصة تأمني أرستك،
مبا يف ذلك  MedicaidوChild Health Plus؛

•التحدث معك عن أي جدولة أو احتياجات أخرى قد تكون لدى
أرستك والتي ستؤثر عىل تعيني موفري الخدمات؛

•إخطار الدوائر التعليمية باالنتقال املحتمل لطفلك من برنامج  EIPإىل
خدمات التعليم الخاص يف مرحلة ما قبل املدرسة؛ و

•مراجعة  IFSPالخاصة بك لتحديد احتياجات خدمات التدخل املبكر
الخاصة بطفلك وأرستك.

•االجتامع معك لتطوير خطة انتقال ستتضمن الخطوات الالزمة ملساعدتك
أنت وطفلك عىل مغادرة برنامج  EIPوبدء خدمات جديدة.

•التواصل معك لتأكيد الجدولة والخدمات وغريها من االحتياجات؛
•تعيني وترتيب موفري الخدمات لتقديم خدماتهم يف  IFSPالتي
اعتمدتهم ومبوجب االتفاق مع وزارة الصحة يف والية نيويورك؛
•ترتيب االتصال بينك وبني املوفر املعني الخاص بك (املوفرين املعينني
الخاصني بك)؛
•تنسيق خدمات  EIمع غريها من الخدمات التي تحصل عليها أرستك،
مثل خدمات الرعاية النهارية؛
•التأكد من أن طفلك وأرستك يحصلون عىل الخدمات يف  IFSPالخاصة
بك؛
•املتابعة معك ومع املوفر املعني الخاص بك (املوفرين املعينني
الخاصني بك) للتأكد من الجدولة والحصول عىل أول خدمات نهارية
ضمن اإلطار الزمني املطلوب؛
•إطالعك عىل خدمات الدعم؛
•التأكد من استكامل املراجعات النصف سنوية (أي ستة أشهر)
والتقييامت السنوية لـ IFSP؛
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معلومات التأمني الصحي
من املهم للغاية بالنسبة إىل منسق الخدمات الحصول عىل أحدث وأدق معلومات
عن التأمني الصحي الخاصة بأرستك .سيستكشف منسق الخدمات معك نوع خطة
التأمني الصحي الخاصة بأرستك ويساعدك يف تحديد ما إذا كانت خطتك تعمل
مبوجب قانون التأمني يف والية نيويورك (أي "الخاضعة للتنظيم") ،أو ال ينظمها
قانون والية نيويورك للتأمني (أي "غري خاضعة للتنظيم") .وسيحصل منسق الخدمات
أيضً ا عىل معلومات عن مدى املزايا املتاحة لطفلك مبوجب بوليصة تأمني أرستك .إذا
مل يتم تنظيم خطة التأمني الصحي ألرستك مبوجب قانون التأمني يف والية نيويورك،
فلن يتم إرسال فواتري إىل الخطة ما مل تقدم موافقة مكتوبة واعية.

أنواع تغطية التأمني الصحي

•يتعني تقديم جميع خدمات  EIPيف  IFSPالخاصة بطفلك ،مبا يف ذلك
تنسيق الخدمات والتقييامت ،إذا رفضت تقديم معلومات التأمني أو إذا
كان طفلك غري مؤمن عليه.

وسائل الحامية الستخدام التأمني الخاضع للتنظيم
ال يدفع اآلباء أي تكاليف نرثية ،مثل مبالغ الخصم أو املشاركة يف الدفع نظري
خدمات .EI
ال يُسمح لرشكات التأمني بتحصيل رسوم مقابل أي مزايا مدفوعة نظري خدمات
 EIمع أي حدود قصوى للبوليصة السنوية أو املمدة ملدى الحياة.

تدير عدد من الخطط الصحية خطط  Medicaidوخطط رعاية  Medicaidامل ُدارة
عرب جميع أنحاء الوالية .يتم إرسال فواتري الخدمات مبارش ًة إىل .Medicaid

ال ميكن لزيارات  EIالتي تدفع تكلفتها رشكة التأمني أن تقلل عدد الزيارات
بخالف تلك املتاحة للطفل واألرسة للحصول عىل الرعاية الصحية.

تقوم عدد من الخطط الصحية بإدارة Child Health Plus (CHP)يف جميع أنحاء
الوالية .تخضع  CHPلقانون تأمني  NYSفيام يتعلق بربنامج .EIP

ال ميكن لرشكات التأمني عدم االستمرار أو اإلخفاق يف تجديد التغطية التأمينية
لألرسة ملجرد أن الطفل يتلقى خدمات .EI

ال يتم تنظيم خطط التأمني الصحي التي يتم إصدارها/كتابتها خارج والية نيويورك
(عىل سبيل املثال ،ال يتم تنظيم خطط  Blue Cross/Blue Shieldالتي يتم
إصدارها يف والية أخرى).

ال ميكن لرشكات التأمني زيادة أقساط التأمني الصحي ملجرد أن الطفل يتلقى
خدمات .EI

إن حسابات اإلنفاق الصحي/حسابات التوفري الصحي ( )HSAsهي حسابات ادخار
طبية وال تعترب تأمينية؛ ويجب أال يتم جمع معلومات حول هذه الحسابات من
خالل منسق الخدمات الخاص بك.
كام سيناقش  ISCمعك متطلبات قانون الصحة العامة وقانون التأمني يف والية
نيويورك ،مبا يف ذلك:
•مبوجب قانون الصحة العامة يف والية نيويورك ،يتعني تقديم خدمات  EIدون
تحمل اآلباء ألي تكاليف.
•يُعد التأمني الخاص و Medicaidجز ًءا من نظام مدفوعات  NYSنظري خدمات
 .EIيُعد هؤالء الدافعون الخاصون موارد مهمة لربنامج EIP؛
•سيتم استخدام التأمني الصحي فقط لدفع خدمات  EIإذا كانت بوليصة
طفلك/أرستك خاضعة للتنظيم ،أو مبوافقتك ،إذا كانت البوليصة غري خاضعة
للتنظيم؛ و
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استخدام التأمني غري الخاضع للتنظيم
إذا مل يتم تنظيم خطة تأمني األرسة من خالل قانون التأمني يف NYS
فلن يتم إرسال الفواتري إىل الخطة ما مل تقدم موافقة مكتوبة واعية .إذا قدمت
موافقة مكتوبة الستخدام التأمني غري الخاضع للتنظيم لدفع تكاليف خدمات
 ،EIPيجب أن يتم التوقيع عىل هذه املوافقة مرة أخرى يف كل اجتامع من
اجتامعات .IFSP
ذا مل يتم تنظيم خطة تأمني األرسة من خالل قانون التأمني يف  ،NYSفقد ال
تتم حامية مزايا التأمني الخاصة بك إذا تم إرسال فواتري خدمات  .EIPيف هذه
الحالة ،ال ميكن استخدام التأمني إال إذا كنت عىل علم تام واخرتت منح موافقة
مكتوبة.

مسؤوليات اآلباء
إذا كانت هناك أي تغيريات يف بوليصة تأمني أرستك ،مبا يف ذلك  Medicaidو
 ،Child Health Plusيتعني عليك إطالع منسق الخدمات الخاص بك يف أقرب
وقت ممكن.
إذا أرسلت رشكة تأمينك الصحي شيكًا لدفع تكاليف خدمات  ،EIفإن ذلك يعني
أنه قد تم إرسال هذه املدفوعات إليك عن طريق الخطأ .فقد كان ينبغي إرسال
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املدفوعات مبارشة إىل موفر خدمات  EIلطفلك أو إىل وكالة موفري الخدمات
التي يعمل لديها موفر خدمات طفلك أو يتعاقد معها .يجب عليك عدم الدفع
نقدًا لقيمة الشيك .قم عىل الفور بإخطار رشكة تأمينك بهذا الخطأ ،واتصل
مبنسق الخدمات الخاص بك للحصول عىل املساعدة يف إعادة الشيك إىل رشكة
التأمني.
إذا كانت رشكة التأمني الصحي الخاصة بك الخاضعة لتنظيم  NYSتطبق الدفع
نظري خدمات  EIعىل الحدود السنوية واملمدة ملدى الحياة املحددة يف بوليصة
التأمني الخاصة بك ،يتعني عليك إبالغ رشكة التأمني بالخطأ عىل الفور ،واالتصال
مبنسق الخدمات الخاص بك للحصول عىل املساعدة.
إذا تم إرسال أموال حساب اإلنفاق الصحي ( )HSAبشكل غري صحيح إىل موفر
خدمات  EIالخاص بطفلك من ِقبل رشكة التأمني الصحي الخاصة بك للدفع
مقابل خدمات  ،EIيتعني عليك إبالغ منسق الخدمات الخاص بك عىل الفور.
ال يُسمح بهذه املدفوعات مبوجب برنامج  EIويتعني أن يتم ردها إىل HSA
الخاص بك من ِقبل رشكة التأمني عىل الفور .يكون موفر خدمات  EIالخاص بك
مسؤوالً عن االتصال برشكة التأمني الصحي الخاص بك لطلب التوجيه إلعادة
املبلغ الذي ستتم إعادته إىل املزايا املتاحة الخاصة بك.
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االنتقال :الخطوات التالية لطفلك
يتعني وضع خطة انتقال لجميع األطفال الذين يرتكون برنامج  ،EIPمبا يف ذلك
الذهاب إىل التعليم الخاص يف مرحلة ما قبل املدرسة أو الخدمات األخرى،
يف أو بالقرب من عيد ميالدهم الثالث .يتعني أن تتضمن خطة االنتقال أي
مساعدة ودعم وخدمات قد تحتاج أنت وطفلك إىل تعديلها للتغيري الطارئ عىل
الخدمات وتحقيق انتقال سلس .يتعني أن تبدأ املناقشات حول خطة االنتقال
مع أول  IFSPلطفلك .لن يحتاج بعض األطفال إىل أي خدمات بعد اآلن .قد
يستمر أطفال آخرون وأرس أخرى يف برامج الطفولة املبكرة أو الخدمات األخرى
يف مجتمعهم .إذا اعتقدت أنت أو شخص آخر أن طفلك مؤهل للحصول عىل
خدمات التعليم الخاص يف مرحلة ما قبل املدرسة ،فسيقوم منسق الخدمات
الخاص بك بإخطار لجنة التعليم الخاص يف مرحلة ما قبل املدرسة ( )CPSEيف
منطقة مدرستك .لديك فرصة "اختيار االنسحاب" من إخطار  .CPSEال ميكن لـ
 OSCالقيام بهذه الخطوة إذا اعرتضت.
تشمل خطوات إضافية لالنتقال ما ييل:
•يتعني أن يوفر  OSCلك فرصة لعقد جلسة االنتقال .جلسة االنتقال هي
اجتامع يُعقد مع رئيس ( CPSEأو من ينوب عنه) لتحديد ما إذا كان
يتعني إحالة طفلك إىل خدمات التعليم الخاص يف مرحلة ما قبل املدرسة أم
ال .يُسمى هذا االجتامع بجلسة االنتقال .ميكنك أن تقرر ما إذا كنت ترغب
يف الحصول عىل جلسة انتقال أو عدم الحصول عليها .س ُيطلب منك تقديم
موافقتك إىل  OSCالخاص بك ليتم عقد هذه الجلسة.

• إذا رفضت عقد جلسة انتقال ،فسوف يزودك  OSCالخاص بك مبعلومات
مكتوبة عن االنتقال.
• إذا وافقت عىل جلسة االنتقال ،فسوف يقوم  OSCالخاص بك برتتيب

•سواء اخرتت عقد جلسة انتقال أم ال ،ميكنك أن تقرر إحالة طفلك إىل CPSE

آخرين يف فريق  IFSPحسب الدعوة املوجهة إليهم .يجب أن يتم عقد

باملنطقة التعليمية .وميكن أن يساعدك  OSCيف الحصول عىل هذه اإلحالة.
سيلزم إحالة طفلك يف أقرب وقت ليتم تقييم طفلك من ِقبل  ،CPSEوليك تتخذ

جلسة االنتقال قبل أن يصبح طفلك مؤهالً للحصول عىل الخدمات من

 CPSEقرا ًرا حول أهلية طفلك للحصول عىل التعليم الخاص يف مرحلة ما قبل

خالل  CPSEمبدة  90يو ًما عىل األقل .سيقوم  OSCالخاص بك بتزويدك

املدرسة قبل أن يتم طفلك ثالث سنوات .وإال ،فستنتهي أهلية الحصول عىل

عقد جلسة انتقال معك ومع رئيس /CPSEمن ينوب عنه ومع أعضاء

مبعلومات حول الوقت الذي يكون طفلك فيه مؤهالً ألول مرة للحصول

خدمات  EIيف اليوم السابق لعيد امليالد الثالث لطفلك؛

عىل الخدمات من خالل .CPSE
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•مبجرد إحالة طفلك ،ستتصل بك  CPSEلتخربك عن كيفية تقييم طفلك.
وسوف تطلب منك  CPSEموافقتك الخطية ليتم تقييم طفلك.
•ميكن أن تستخدم  CPSEسجالت طفلك بربنامج  EIPلتحديد كيفية تقييم
طفلك .سوف يعمل منسق الخدمات الخاص بك معك لتحديد تقارير التقييم
والسجالت األخرى التي تم الحصول عليها من  ،EIPوالتي قد تكون مفيدة.
سوف يحتاج  OSCالخاص بك موافقة خطية من جانبك لتزويد CPSE
بتقارير تقييم  EIPوالسجالت التي قد تكون مفيدة؛
 يجب أن تقوم  CPSEبعقد اجتامع التخاذ قرار بشأن أهلية طفلك وخدماته،
ويجب عليها تقديم توصية إىل مجلس التعليم داخل املنطقة التعليمية ،يف
غضون  60يو ًما تقومي ًيا من الحصول عىل موافقتك الخطية لتقييم طفلك.

ميكنك أن تطلب من رئيس  CPSEدعوة  OSCالخاص بك إىل هذا االجتامع؛
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• إذا كان طفلك مؤهالً للحصول عىل التعليم الخاص يف مرحلة ما قبل
املدرسة ،فسيتم وضع خطة تعليمية فردية ( )IEPلطفلك .ميكنك اختيار
بدء برامج وخدمات التعليم الخاص يف مرحلة ما قبل املدرسة عندما
يكون طفلك مؤهالً ألول مرة أو ميكنك اختيار البقاء يف برنامج  EIPحتى
يبلغ طفلك .إذا قررت أن يغادر طفلك برنامج  EIPوأن يبدأ خدمات
التعليم الخاص يف مرحلة ما قبل املدرسة ،فعليك االتصال برئيس  CPSEيف
منطقتك التعليمية.
•إذا مل يكن طفلك مؤهالً للحصول عىل التعليم الخاص يف مرحلة ما قبل
املدرسة ،فستنتهي خدمات برنامج  EIPقبل يوم من بلوغ طفلك سن
الثالثة .سيتم إعداد خطة انتقال لطفلك من خالل مساهمتك .إذا كان
طفلك وعائلتك بحاجة إىل خدمات أخرى ،فسوف تتضمن الخطة هذه
الخدمات وخطوات ملساعدتك يف الحصول عىل هذه الخدمات.
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حقوقك كويل أمر
كويل أمر ،لديك حقوق مبوجب برنامج  .EIPيقع عىل عاتق منسق الخدمات

الوساطة هي طريقة طوعية ورسية لتسوية الخالفات والشكاوى التي قد تكون

ومقدمي الخدمات رشح حقوقك لك والتأكد من فهمك لها ومساعدتك عىل

لديك حول خدمات التدخل املبكر لطفلك .ويتم استخدام الوساطة ملساعدتك

تنفيذها .فعىل سبيل املثال ،لديك الحق يف الحصول عىل إشعار خطي مسبق .يجب

أنت و EIOالخاص بك يف الوصول إىل اتفاق بسهولة ورسعة قدر اإلمكان .ويتم
ذلك من خالل وسيط .يكون الوسطاء مدربني ومعتمدين ومعينني من ِقبل مركز

أن يرسل إليك  EIOإشعا ًرا كتابيًا مسبقًا يف غضون  10أيام عمل قبل أن يعتزم EIO

أو يرفض بدء أو تغيري عملية تحديد الهوية أو التقييم أو إعداد الخدمة أو توفري
خدمات  EIاملناسبة لطفلك وعائلتك.
كام يحق لك أيضً ا استخدام اإلجراءات القانونية الواجبة لتسوية الخالفات أو

حل النزاع املجتمعي يف بلدك .كام أنهم يتمتعون مبهارات االستامع إىل جميع
جوانب املشكلة والنزاهة .ال يعترب الوسطاء خرباء يف التدخل املبكر .فهم وسطاء
خرباء عىل دراية وعلم بربنامج .EIP

الشكاوى حول أهلية طفلك لربنامج  ،EIPأو لتسوية الشكاوى املتعلقة بخدمات

سيلتقي بك الوسيط وبـ  EIOالخاص بك ملناقشة القضايا املعنية ومساعدتك

 EIاملقدمة لطفلك .كام أن حقك يف استخدام اإلجراءات القانونية الواجبة لتسوية

يف العثور عىل إجابات .وستتاح لكام الفرصة ملشاركة مخاوفكام بشأن خدمات

الخالفات أو الشكاوى يشمل حقك يف الوصول إىل الوساطة وطلب جلسة استامع

التدخل املبكر التي تحتاج إىل تسوية .يجب االنتهاء من عملية الوساطة يف غضون

محايدة وإجراءات الشكاوى عرب النظام ،كام ييل:

 30يو ًما من الوقت الذي يتلقى فيه مركز حل النزاع املجتمعي طل ًبا مكتوبًا

خطوات التدخل املبكر :دليل الوالدين األسايس لربنامج التدخل املبكر
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للوساطة .مبجرد االنتهاء من عملية الوساطة ،يتم إعداد اتفاق مكتوب يصف ما

وباإلضافة إىل جلسة الوساطة أو االستامع املحايدة ،فهناك خيار آخر متاح

تم االتفاق عليه وأي أمور معلقة .سيقوم منسق الخدمات الخاص بك بالتأكد من

للوالدين الذين يواجهون مشاكل مع طبيعة عمل برنامج التدخل املبكر وهو

إضافة هذا االتفاق إىل خطة  IFSPالخاصة بك .إذا كان ال ميكن تسوية الخالف،

تقديم شكوى عرب النظام .وتشمل بعض األمثلة عىل هذه املشاكل:

يجب أن يناقش معك  EIOالحقوق األخرى املخولة لك ،مثل عقد جلسة استامع
محايدة.
جلسة االستامع املحايدة هي طريقة أخرى لتسوية الخالفات مع  EIOالخاص بك
حول خدمات طفلك يف خطة  .IFSPوكام هو الحال مع إجراء الوساطة ،يجب
عقد جلسة نزيهة محايدة دون أي تكلفة عليك .ميكنك أيضً ا طلب عقد جلسة
استامع محايدة إذا تم تقييم طفلك بأنه غري مؤهل للحصول عىل الخدمات.
ولديك الحق يف طلب عقد جلسة استامع محايدة لتسوية هذه املشاكل ،حتى لو
شاركت يف إجراء الوساطة أوالً .ال يتعني عليك املشاركة يف الوساطة قبل الحصول
عىل جلسة استامع محايدة .ويعترب كال الخيارين متاحني لك ولعائلتك .يتم

•عدم إكامل خطة خدمات األرسة الفردية خالل  45يو ًما من إحالة الطفل إىل
مسؤول التدخل املبكر؛
• عدم تلقي الخدمات يف الوقت املحدد؛
• عدم الحصول عىل الخدمات امل ُدرجة يف خطة خدمات األرسة الفردية
الخاصة بك؛
•تقديم الخدمات لطفل دون الحصول عىل إذن من الوالدين؛و
•تلقي الخدمات يف أماكن تنطوي عىل مخاوف تتعلق بالصحة أو السالمة.

إجراء جلسات استامع محايدة بواسطة مأموري جلسة االستامع الذين يتسمون

ميكنك تقديم شكوى من خالل النظام إذا كنت تعتقد أن مسؤول التدخل

بالعدل وعدم التحيّز .ومأموري جلسة االستامع هؤالء عبارة عن قضاة محكمة

املبكر أو منسق الخدمة أو املق ِّيم أو مقدم الخدمة ال يقوم بعمله أو عملها

إدارية مكلفني بواسطة مفوض الصحة أو من يع َينه .يتمتع مأمور جلسة االستامع

بالقدرة عىل اتخذا القرار يف الطلبات سواء التي تقدمها أنت أو مسؤول التدخل

مبوجب القانون .لتقديم شكوى عرب النظام ،يجب أن تكتب إىل وزارة الصحة يف
يتعي عليك أيضً ا توجيه نسخة
والية نيويورك ،مدير مكتب التدخل املبكر .كام َّ

املبكر .سيقوم مأمور جلسة االستامع باتخاذ قرار نهايئ بشأن املشكلة أو املخاوف

من شكواك إىل منسق الخدمة ،ومسؤول التدخل املبكر باملقاطعة ،وأي مقدم

يف حالة طفلك.

(مقدمي) خدمات التدخل املبكر موضوع الشكوى .ويجب عىل وزارة الصحة

يف جلسة االستامع ،يقدم الوالدان ومسؤولو التدخل املبكر شهادات ويجوز لهم

التحقيق يف شكواك.

االستعانة بشهود لدعم وجهات نظرهم .يجوز للوالدين إحضار صديق أو أحد

إذا تقدمت بشكوى إىل وزارة الصحة ،فسيتم االتصال بك من قبل موظفي وزارة

اآلباء اآلخرين أو مدافع أو محامٍ يف جلسة االستامع املحايدة .يجب أن يصل

الصحة .وسيتم إخبارك كيف سيتم التحقيق يف شكواك .قد يشمل ذلك إجراء

مأمور جلسة االستامع إىل قرار خالل  30يو ًما .ويعد قرار مأمور جلسة االستامع

مقابلة معك ،وأي شخص تم ذكر اسمه يف الشكوى ،وآخرين ممن قد تكون لديهم

نهائيًا .يحق لك أو ملسؤول التدخل املبكر طلب إجراء مراجعة قانونية لقرار

مأمور جلسة االستامع.

يتعي عليك أن تكتب إىل وزارة الصحة بوالية
ولطلب جلسة استامع محايدةَّ ،

معلومات مفيدة حول الشكوى.
ويجب عىل وزارة الصحة إكامل التحقيق يف غضون  60يو ًما من تلقي الشكوى.
ستتلقى ردًا مكتوبًا عىل شكواك عند االنتهاء من التحقيق .يهدف هذا الرد إىل

نيويورك ،مديرة مكتب التدخل املبكر .ميكنك طلب جلسة استامع محايدة يف أي

تقديم نتائج التحقيق وتحديد أي إجراءات يجب اتخاذها .تتوىل وزارة الصحة

وقت .ومع ذلك ،إذا كانت شكواك تتعلق بأهلية طفلك ،فإنه يجب تقديم طلبك

مسؤولية التأكد من صحة جميع الخطوات املتخذة ملعالجة املشكلة.

خالل ستة أشهر من تاريخ اكتشاف عدم تأهل طفلك للحصول عىل الخدمات.
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معلومات االتصال بربنامج التدخل املبكر
ملزيد من املعلومات حول خدمات برنامج التدخل املبكر ،اتصل عىل:
New York State Department of Health
Bureau of Early Intervention
Corning Tower Building, Room 287
Empire State Plaza
Albany, New York 12237-0660
(473-7016 )518
فاكس486-1090 )518( :
الربيد اإللكرتوينbeipub@health.ny.gov :
األسئلة املتداولة للوالدين ولوائح برنامج التدخل املبكر واملصطلحات
واالختصارات ذات الصلة ،وأرقام الهاتف لربنامج التدخل املبكر املحيل الخاص
بك متاحة عىل شبكة اإلنرتنت عىل العنوان التايلwww.health.ny.gov/ :
community/infants_children/early_intervention/county_eip.htm
ملزيد من املعلومات حول التدخل املبكر وغريها من الخدمات املتعلقة
باألطفال ،اتصل مبا ييل:
الخط الساخن عىل مدار  24ساعة “" ”Growing Up Healthyالنمو
الصحي"
1-800-522-5006
مدينة نيويورك ،اتصل برقم 311
( Early Childhood Direction Centersمراكز اتجاه الطفولة املبكرة)
New York State Education Department
(وزارة التعليم بوالية نيويورك)
/www.p12.nysed.gov/specialed/techassist/ecdc
(486-7462 )518
رقم املربقة الكاتبة عن بعد474-5652 )518( :

( Assistive Technology (TRAID) Programبرنامج التقنية املساعدة ())TRAID
www.justicecenter.ny.gov/services-supports/
assistive-technology-traid
( Parent to Parent of New York Stateمؤسسة التعاون بني أولياء األمور يف والية
نيويورك)
www.parenttoparentnys.org
( 381-4530 )518أو 1-800-305-8817
( Parent Training and Information Centerمركز معلومات وتدريب الوالدين)
www.parenttip.org
عىل مستوى الوالية (باستثناء مدينة نيويورك)546-1700 )585( :
والية نيويورك فقط1-800-650-4967 :
Starbridge
(عىل مستوى الوالية باستثناء األقاليم الخمسة يف مدينة نيويورك)
www.starbridgeinc.org
( 546-1700 )585أو ( 1-800-650-4967يف والية نيويورك)
INCLUDEnyc
(تخدم  5أقاليم مبدينة نيويورك)
سابقًا موارد لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة)
www.includenyc.org
(677-4650 )212
( Advocates for Children of New Yorkمؤسسة الدفاع عن أطفال نيويورك)
(تخدم  5أقاليم يف مدينة نيويورك)
www.advocatesforchildren.org
 1-800-427-6033أو (947-9779 )212

( New York Parent and Kid Connection Helplineالخط الساخن
لالتصال بالوالدين واألطفال بنيويورك)
)1-800-345-KIDS (5437
(متاح من االثنني إىل الجمعة من الساعة  9صبا ًحا حتى الساعة  5مسا ًء)
NYS Justice Center for the Protection of People with Special
( Needsمركز العدالة بوالية نيويورك لحامية ذوي االحتياجات الخاصة)
www.justicecenter.ny.gov/services-supports/advocacy
 1-800-624-4143املعلومات واإلحالة (االثنني-الجمعة 8:30 ،صبا ًحا -4:30
مسا ًء)
رقم املربقة الكاتبة عن بعد :اتصل برقم  7-1-1لجهاز املِرحل بوالية نيويورك
وأعط املشغل الرقم 1-800-624-4143

خطوات التدخل املبكر :دليل الوالدين األسايس لربنامج التدخل املبكر
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املخطط البياين "خطوات التدخل املبكر"
مخاوف األرسة

 .1اإلحالة

(ما مل تكن األغراض الرئيسية)

•يشتبه مصدر اإلحالة أو أحد الوالدين يف أن الطفل يعاين من تأخر يف النمو
أو إعاقة
•  أُبلغت العائلة مبزايا برنامج التدخل املبكر ()EIP
•  متت إحالة الطفل إىل مسؤول التدخل املبكر ( )EIOيف غضون يومني
من تحديد الهوية
•مسؤول التدخل املبكر يُع ِيِّ منسق خدمات أولية

 .2منسق الخدمات األولية
• توفري معلومات حول برنامج التدخل املبكر
• إبالغ األرسة بالحقوق
• استعراض قامئة املقيّمني
•الحصول عىل معلومات التأمني/برنامج Medicaid
• الحصول عىل معلومات أخرى ذات صلة

 4.اجتامع خطة خدمات األرسة الفردية*

 .3التقييم*

• تحديد األهلية
• تقييم األرسة (اختياري)

(إذا كان الطفل مؤهالً)

• جمع املعلومات لخطة خدمات

• تحدد األرسة النتائج املرجوة

األرسة الفردية ()IFSP

• خدمات التدخل املبكر املحددة

• تقديم امللخص والتقرير قبل
خطة خدمات األرسة
الفردية

• وضع خطة مكتوبة

خدمات التدخل املبكر*
• أجهزة وخدمات التقنية املساعدة

• موافقة األرسة ومسؤول التدخل املبكر عىل خطة خدمات األرسة الفردية
• تنسيق الخدمة

• علم السمع

• خدمات العمل االجتامعي

• التدريب األرسي وتقديم املشورة
والزيارات املنزلية ومجموعات دعم
الوالدين

• تعليامت خاصة
•علم أمراض النطق واللغة

• تحديد منسق الخدمات الجارية ()OSC
• حصول مسؤول التدخل الفردي عىل رقم (أرقام) الضامن االجتامعي

مجاالت التنمية

• الخدمات الطبية فقط ألغراض
التشخيص أو التقييم

• خدمات الرؤية

املعرفية

• الخدمات الصحية

• البدنية (مبا يف ذلك الرؤية والسمع)

• خدمات التمريض

•وسائل النقل والتكاليف ذات الصلة

• التواصل
• االجتامعية/العاطفية

• خدمات التغذية

• تطوير التكيُف

• العالج املهني
• العالج الطبيعي
• الخدمات النفسية
• خدمات الراحة

 .5مراجعة خطة خدمات األرسة الفردية ملدة ستة
أشهر ،تقييم كل عام

•يتم اتخاذ القرار مبواصلة أو إضافة أو تعديل أو حذف النتائج واإلسرتاتيجيات و/
أو الخدمات
• إذا كانت طلبات الوالدين ،فقد تتم مراجعتها يف وقت أقرب (يف حالة طلب الوالد
تقييم إضافيًا)
زيادة يف الخدمة ،قد يطلب مسؤول التدخل املبكر ً

 .6االنتقال

• خطة لالنتقال املدرجة يف خطة خدمات األرسة الفردية
•  االنتقال إىل:

 الخدمات مبوجب القسم  4410من قانون التعليم(نظام )5-3
أو
 -خدمات الطفولة املبكرة األخرى ،حسب الحاجة

*يجوز للوالد/الويص الوصول إىل اإلجراءات القانونية الواجبة.
يقتيض موافقة الوالدين/الويص للتقييم ،وخطة خدمات األرسة الفردية ،وتقديم الخدمات
يف خطة خدمات األرسة الفردية واالنتقال.
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كيف تحيل طفلك

(أدخل التاريخ)
(أدخل اسم مسؤول التدخل املبكر)
(عنوان الشارع)
(املدينة/الوالية/الرمز الربيدي)

من
و
ذ
ج

السيد الفاضل (أدخل اسم مسؤول التدخل املبكر):

أود أن أحيل طفيل (اسم الطفل) إىل برنامج التدخل املبكر .يبلغ عمر طفيل (عمر الطفل) ويبدو أنه
يعاين من مشاكل يف منوه .أدرك أنه سيتم االتصال يب من قبل منسق الخدمة الذي سيرشح يل الربنامج
وميكنه مساعديت عىل اختيار مقيّم من القامئة التي سيتم تزويدي بها .كام أدرك أن خطوات التدخل
املبكر تتمثل يف :سيتم توفري دليل الوالني األسايس لربنامج التدخل املبكر يل.
أفضل وقت للوصول يل هو (أدخل األيام واألوقات).

مع وافر االحرتام والتقدير،
(توقيعك)
(أدخل االسم)
(عنوان الشارع)
(املدينة/الوالية/الرمز الربيدي)
(املقاطعة)
(رمز املنطقة/رقم الهاتف)
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كيفية طلب مراجعة سجالت طفلك

(أدخل التاريخ)
(أدخل االسم) ،مسؤول التدخل املبكر
(عنوان الشارع)
(املدينة/الوالية/الرمز الربيدي)
السيد الفاضل (أدخل اسم مسؤول التدخل املبكر/مقدم الخدمة/منسق
الخدمة/املقيِّم):

من
و
ذ
ج

أرغب يف مراجعة سجالت طفيل( ،اسم الطفل) ،الذي يتلقى خدمات التدخل املبكر من (اسم/أسامء مقدمي
الخدمة).
لدي أي أسئلة ،ميكنني الحصول عىل معلومات يف السجل مرشوحة يل ،وأطلب من شخص ما أختاره
أدرك أنه إذا كان ّ
مراجعة السجالت يل.
أفضل وقت للوصول يل هو (أدخل األيام واألوقات).
مع وافر االحرتام والتقدير،
(توقيعك)
(أدخل االسم)
(عنوان الشارع)
(املدينة/الوالية/الرمز الربيدي)
(املقاطعة)
(رمز املنطقة/رقم الهاتف)
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كيفية طلب الوساطة
(أدخل التاريخ)

(أدخل االسم) ،مسؤول التدخل املبكر
(أدخل االسم) دائرة املقاطعة
(عنوان الشارع)
(املدينة/الوالية/الرمز الربيدي)
السيد الفاضل (أدخل اسم مسؤول التدخل املبكر):

بعد مشاركة مخاويف مع منسق الخدمة لدي ومسؤول التدخل املبكر باملقاطعة ،تعذر علينا التوصل إىل اتفاق بشأن توفري خدمات التدخل املبكر من أجل (أدخل اسم
طفلك بالكامل).
لذلك ،أرغب يف تقديم طلب من أجل الوساطة.
ال ميكننا االتفاق عىل ما ييل:
(حدد كل ما ينطبق)
FFأهلية طفيل لربنامج التدخل املبكر .أدرك أنه يجب تقديم طلب الوساطة يف غضون ستة أشهر من تاريخ معرفة عدم تأهل طفيل للحصول عىل الخدمات.

من
و
ذ
ج

FFخدمات التدخل املبكر أو التقييامت املطلوبة لطفيل وأرسيت.

FFرفضت املقاطعة تقديم خدمات التدخل املبكر أو التقييامت لطفيل وأرسيت.
FFالتغيري يف خدمات التدخل املبكر أو التقييامت لطفيل وأرسيت.
(أدخل وصفًا موج ًزا)

 .1ما هي خدمات التدخل املبكر التي يتم تقدميها حاليًا لطفلك وأرستك؟
 .2ارشح ما ال ميكن االتفاق عليه لكل جزئية ال ميكنك املوافقة عليها.

 .3قدم حقائق و/أو نسخ هامة من الوثائق التي تشعر أنها مهمة يك يقرأها اآلخرون.
 4.شارك حلك أو حلولك املقرتحة.
أدرك أنه يف غضون يومني من تلقي طلبي ،سيقوم مسؤول التدخل املبكر بإخطار مركز تسوية املنازعات املجتمعي املناسب ( )CDRCكتاب ًة بطلب الوساطة .سيقوم
مسؤول التدخل املبكر يف نفس الوقت بإرسال نسخة من اإلخطار إىل منسق الخدمة ونسخة يل .عند استالم الطلب ،سيتصل يب مركز تسوية املنازعات املجتمعي املناسب
ومبسؤول التدخل املبكر ملناقشة عملية الوساطة.
أفضل وقت للوصول يل هو (أدخل األيام واألوقات).

مع وافر االحرتام والتقدير،
(توقيعك)
(أدخل االسم)
(عنوان الشارع/صندوق الربيد)
(املدينة/الوالية/الرمز الربيدي)
(املقاطعة)
(رمز املنطقة/رقم الهاتف)

خطوات التدخل املبكر :دليل الوالدين األسايس لربنامج التدخل املبكر
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كيفية طلب جلسة محايدة
(أدخل التاريخ)

Director, Bureau of Early Intervention
NYS Department of Health
Corning Tower Building
Room 287 Empire State Plaza
Albany, New York 12237-0660
السيد الفاضل املدير:

بعد مشاركة مخاويف مع منسق الخدمة لدي ومسؤول التدخل املبكر باملقاطعة ،تعذر علينا التوصل إىل اتفاق بشأن توفري خدمات التدخل املبكر لطفيل .لذلك ،أود
تقديم طلب لعقد جلسة استامع محايدة لطفيل (أدخل االسم الكامل لطفلك) فيام يتعلق بتوفري خدمات التدخل املبكر.
ال ميكننا االتفاق عىل ما ييل:
(حدد كل ما ينطبق)
FFأهلية طفيل لربنامج التدخل املبكر .أدرك أنه يجب تقديم طلب جلسة االستامع املحادة يف غضون ستة أشهر من تاريخ معرفة عدم تأهل طفيل للحصول
عىل الخدمات.
FFخدمات التدخل املبكر أو التقييامت املطلوبة لطفيل وأرسيت.

من
و
ذ
ج

FFرفضت املقاطعة تقديم خدمات التدخل املبكر أو التقييامت لطفيل وأرسيت.
FFالتغيري يف خدمات التدخل املبكر أو التقييامت لطفيل وأرسيت.
(أدخل وصفًا موج ًزا)

 .1ما هي خدمات التدخل املبكر التي يتم تقدميها حال ًيا لطفلك وأرستك؟
 .2ارشح ما ال ميكن االتفاق عليه لكل جزئية ال ميكنك املوافقة عليها.

 .3قدم حقائق و/أو نسخ هامة من الوثائق التي تشعر أنها مهمة يك يقرأها اآلخرون .إذا كان هناك أشخاص آخرون تعتقد أنهم قد يكونوا شهودًا محتملني أو يكون
لديهم معلومات ذات صلة ،يُرجى ذكر م ْن هم وملاذا تعتقد أنهم قد يكونوا مهمني.
 4.شارك حلك أو حلولك املقرتحة.
شخصا من وزارة الصحة يف والية نيويورك سيتصل يب عند تلقي هذه الرسالة.
أتفهم أن ً
أفضل وقت للوصول إيل هو يف (أدخل األيام واألوقات).
مع وافر االحرتام والتقدير،
(توقيعك)
(أدخل االسم)
(عنوان الشارع/صندوق الربيد)
(املدينة/الوالية/الرمز الربيدي)
(املقاطعة)
(رمز املنطقة/رقم الهاتف)
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كيفية تقديم شكوى عرب النظام
(أدخل التاريخ)

Director, Bureau of Early Intervention
NYS Department of Health
Corning Tower Building
Room 287 Empire State Plaza
Albany, New York 12237-0660

السيد الفاضل املدير:
أنا عىل دراية بأنه ميكنني التعامل مع مخاويف بصورة غري رسمية مع منسق الخدمة ،أو مقدم خدمة التدخل املبكر ( ،)EIأو املقاطعة أو الوالية؛ ومع ذلك ،أود أن أقدم
شكوى رسمية بالنظام ألنني أعتقد أن مقدم خدمة التدخل املبكر و/أو املقاطعة و/أو الوالية قد انتهك الجزء ج ،الباب  34من قانون اللوائح الفيدرالية أو  10قوانني
نيويورك ،أو القواعد واللوائح بالجزء الفرعي  69-4أو الباب  II-Aمن املادة  25من قانون الصحة العامة.
FFاذكر االنتهاك (االنتهاكات) املزعوم لشكوى نظام التدخل املبكر هذه:
(أدخل وصفًا موج ًزا للمشكلة وقم بتضمني الحقائق املتعلقة بشكوى النظام.
ميكنك أيضً ا إرفاق مستندات إضافية ذات صلة بشكوى النظام الخاص بك).
FFإذا كان االنتهاك (االنتهاكات) يتعلق بطفل معني:
(أدخل اسم الطفل/تاريخ ميالده/عنوان املنزل/مقاطعة إقامة الطفل).
(أدخل اسم (أسامء) مقدم (مقدمي) خدمات التدخل املبكر ،ومنسق الخدمة واسم أي وكالة تدخل مبكر تخدم الطفل).
(أدخل الحل (الحلول) املقرتح أو نتائج االنتهاك).
أدرك أن:
•ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻲﻓ وﻻﻳﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك (اﻟوزارة) أن ﺗﺤﻘﻖ ﻲﻓ اﻧﺘﻬﺎك ﻣﺰﻋﻮم إال إذا وقع يف خالل عام قبل تلقي الوزارة لهذه الرسالة؛
•إذا تم تلقي شكوى بالنظام تكون موضوع جلسة استامع أو وساطة محايدة ،يجب عىل الوزارة طرح أي جزء من الشكوى بالنظام يجري التعامل معه؛
•إذا تم طرح مشكلة مل يتم اتخذا قرار فيها سابقًا بالوساطة أو بعقد جلسة استامع محايدة تتضمن األطراف نفسها ،يُحرتم القرار الصادر عن الوساطة أو جلسة
االستامع املحايدة.
•سيتم التحقيق يف شكواي بالنظام يف غضون  60يو ًما من استالمها وأنه قد تتم مقابلتي وسوف أتلقى ردًا مكتوبًا؛
•قد يتم متديد الجدول الزمني إذا كانت هناك ظروف استثنائية فيام يتعلق بشكوى النظام أو اختيار األطراف املشاركة يف الوساطة؛ و
• يف نفس الوقت الذي أرسل فيه شكوى النظام هذه إىل الوزارة ،يجب أن:
 أعيد إرسال نسخة من شكوى النظام هذه إىل:• منسق الخدمة لطفيل ،عندما تكون شكوى النظام خاصة بالطفل؛
• مسؤول التدخل املبكر يف املقاطعة أو مدير التدخل املبكر؛ و
• أي مقدم (مقدمي) خدمة التدخل املبكر يكون موضوع الشكوى بالنظام هذه؛ أو
 قد أطلب من الوزارة إعادة توجيه شكوى النظام إىل األطراف املذكورة أعاله بدالً من توجيهي للشكوى.أفضل وقت للوصول إيل هو (أدخل األيام واألوقات).

من
و
ذ
ج

مع وافر االحرتام والتقدير،
(توقيعك)
(أدخل االسم)
(عنوان الشارع/صندوق الربيد)
(املدينة/الوالية/الرمز الربيدي)
(املقاطعة)
(رمز املنطقة/رقم الهاتف)
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مالحظات

مالحظات

ال مييز برنامج التدخل املبكر يف والية نيويورك عىل أساس اإلعاقة يف القبول أو الوصول إىل أو العالج أو التوظيف يف برامجها وأنشطتها.
إذا كنت تشعر أنه تم التمييز ضدك يف القبول أو الوصول إىل أو العالج أو التوظيف يف برنامج التدخل املبكر لوالية نيويورك ،ميكنك باإلضافة إىل جميع الحقوق والعالجات األخرى ،االتصال عىل:
.Bureau of Early Intervention, New York State Department of Health, Empire State Plaza, Corning Tower, Room 287, Albany, NY 12237-0660

تابعنا عىل:
health.ny.gov
facebook.com/nysdoh
twitter.com/healthnygov
youtube.com/nysdoh
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