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פרי אריינמישונג טרעטן :א ּפַארענט איקערדיק וועגוויזער צו די פרי אריינמישונג ּפרָאגרַאם איז ַאן ָאנליין אויסגַאבע ווָאס גיט מער
דיטאילירט אינֿפָארמַאציע וועגן די פרי אריינמישונג ּפרָאגרַאם .רעסורסן בנימצא אין דעם ביכל ַארייַ ננעמען עצות ֿפַאר זייַ נען ַאן
עפעקטיווע פָאטער ַאדווָאקַאטַ ,א טשעקליסט פון וויכטיקע עוואלואצייע אינֿפָארמַאציע ,און מוסטער בריוון צו העלפן עלטערן
געניטונג זייער רעכט ּפרָאצעס .דער ביכל איז בנימצא אין.www.nyhealth.gov/publications/0532/index.htm :

בַאגריסונג צו די פרי
אריינמישונג ּפרָאגרַאם
די ניו יארק סטעיט פרי אריינמישונג פראגראם ( )EIPאיז
א טייל פון די נאציאנאלער ּ .EIPעס איז ֿפַאר קינדער און
טַאדלערז אונטער דרייַ יאר פון עלטערַ ,אז קענען נישט
ּפרָאגרעס מאכן ווי אנדערע קינדער ,ווייַ ל פון ַא ַאנטוויקלען
גייַ סטיק פַארהַאלטן ָאדער אומפעיקייטן .א אומפעיקייט
מיטל ַאז ַא קינד האט ַא דיַאגנָאסעד פיזיש ָאדער גייַ סטיק
צושטַאנד ווָאס קען פירן צו ַאנטוויקלען די ּפרָאבלעמס.
דאס נעמעט אריין ָאבער זענען ניט באגרענעצט צו,
ָאטיזַאם ,דאון סינדרָאום ,מָאטָארישע דיסָארדערסָ ,אדער
זעאונג און געהער ּפרָאבלעמס .א ַאנטוויקלונג פַארהַאלטן
מיינט ַאז ַא קינד איז הינטער אין עטלעכע ַאנטוויקלונגען
ַאזא ווי וואקסן ,לערנען און טראכטןָ ,אדער קַאמיוניקאצייע.
ַ
דער ערשטער שריט איז דיין קינד'ס רעפעררַאל צו די
 EIPאין די קָאונטי ווו איר לעבןַ .אלע קַאונטיז אין ניו יארק
סטעיט ( )NYSאון ניו יארק סיטי הָאבן ַאן ּ .EIPקינדער
ווָאס מעגן דַארֿפן בַאדינונגען מוזן ערשטנס זיין ריפערד
צו די ּ .EIPעלטערן קענען ָאּפגעבן זייער אייגן קינד צו די
ּ EIPאויב זיי הָאבן ַא דָאגה וועגן זייער קינד ַאנטוויקלונג.
אין  ,NYSעטלעכע ּפרָאפעססיָאנַאלן זיינען פארלאנגט
צו שיקן קינדער צו די ּ ,EIPאויב אנטוויקלונג ּפרָאבלעם
איז סַאסּפעקטיד .נָאך ריפערַאל ,דיין קינד וועט זיין
אפגעשאטצט דורך קווַאלַאפייד ּפרָאפעססיָאנַאלען .אייער
קאונטי  EIPאדער די  New York City EIPוועלן העלפן
איר באקומען באינונגען אויב אייער קינד איז בארעכטיגט
געפומען .געזונט פַארזיכערונגַ ,ארייַ נגערעכנט אויך ּפריווַאט
פַארזיכערונג און מעדיקעייד ,קענען זיין געניצט צו בַאצָאלן
ֿפַאר פרי אריינמישונג בַאדינונגען EIPּ .באדינונגען מוזן זיין
צוגעשטעלט ָאן קיין קאסט צו איר ,און וועלן נישט ווירקן דיין
פַארזיכערונג באדעקונג.
פרי אריינמישונג ( )EIבאדינונגען קענען העלפן איר און דיין
משּפחה:
• לערן די בעסטער וועגן צו זָארגן ֿפַאר דיין קינד;
• שטיצן און העכערן דיין קינד'ס ַאנטוויקלונג; און

פרי אריינמישונג בַאדינונגען קענען זיין צוגעשטעלט ערגעץ
אין די קהילה ווו דיין קינד טייקעף פארברעמגען זייער טָאג,
ַארייַ נגערעכנט:
דיין היים
• טשיילד זארג צענטער ,אדער פאמילייע טאג זארג אז
אייער קינד באזוכט;
• קאמיוניקאציע\רעקרייישַאנַאל סענטערס ,שּפיל גרופן,
שּפילּפלַאץ ,ביבליאטעקן ָאדער קיין ָארט עלטערן און
יונגע קינדער גיין ֿפַאר שּפַאס און שטיצן; און
ַאזא ווי
ַ
• פרי קינדשַאפט פראגראם און סענטערס,
.Early Head Start

• ַארייַ ננעם דיין קינד און משּפחה אין קַאמיוניטי
ַאקטיוויטעטן.
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רעפעררַאל :די ערשטע טרעט
ַאזא ווי דאקטוירים קענען ָאּפשיקן דיין
ַ
ּפרָאפעססיָאנַאלן
קינד ָאדער טַאדלער צו די  ,EIPאויב איר זענט נישט קעגן,
ווען עס איז ַא דאגה וועגן דיין קינד'ס ַאנטוויקלונג.
אויב איר הָאט ַא דָאגה ,איר קענט אויך שיקן דיין קינד צו
די  EIPאין די קָאונטי ווו איר לעבט .קָאונטי קָאנטַאקטן
קענען זיין געפונען איןwww.health.ny.gov/community/ :
infants_children/early_intervention/county_eip.htm
אדער ,איר קענסט איינרופן די "גרָאוינג ַאפ העלסי" 24-שעה
הָאטלינייע בייַ  ; 1-800-522-5006אין ניו יארק סיטי נומער
 . 311איר קענסט רעדן מיט דיין דָאקטער ָאדער עמעצער
איר צוטרויסט און פרעגן אים\איר צו העלפן איר מיט די
ריפערַאל .דער רעפערַאל ּפרָאצעס העלפט איר לערנען
וועגן די ּ .EIPאיר מוזט בַאשליסן אויב די ּ EIPמאכט זינען ֿפַאר
איר און דיין קינד .איידער דיין קינד איז עווַאלוַאטעד ֿפַאר
די ּפרָאגרַאם ,און בַאקומט בַאדינונגען ,איר מוזט געבן דיין
געשריבנע דערלויבעניש.
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דיין ערשטע סערוויס קָאָארדינַאטָאר
איינער פון די ערשטע פנים איר וועט טרעפן אין די ּ EIPאיז
דיין ערשטע סערוויס קָאָארדינַאטָאר ( .)ISCדיין  ISCוועט
רעדן מיט איר וועגן דיין דייגעס ֿפַאר דיין קינד ַאנטוויקלונג.
זי ָאדער ער וועלן ענטֿפערן קיין פראגעס ווָאס איר הָאט
וועגן דער ּ.EIP
די  ISCוועט אויך:
• איבערקוקן די רעכטס פון דיין משּפחה און מַאכן זיכער
איר ֿפַארשטיין זיי;
• רעדן מיט איר וועגן דיין קינד עוואלואצייע פאר דער
ּ ,EIPאון ווי אזוי דער אפשאצונג וועט באשטימען אויב
אייער קינד איז בארעכטיגט צו באקומען באדינונגען
דורך די ּ;EIP
• געבן איר די ליסטע פון עווַאלוַאטָארס אין דיין קָאונטי
און העלפן איר קלייַ בן איינער ,ווָאס וועט טרעפן דיין
קינד ,און משּפחה באדערפענישן;

• מיט דיין דערלויבעניש ,העלף צוגרייטן ֿפַאר דיין קינד
עווַאלואצייע;
• העלפט איר ַאריינלייגן ֿפַאר טרַאנסּפארטיישַאן צו די
עוואלואצייע פון דיין קינד ,אויב איר דַארֿפסט עס;
• כאלייט דיין קינד עוואלואצייע אויב איר ווילט;
• אינפארמירט איר ַאז אין  NYS, EIבַאדינונגען מוזן
זיין צוגעשטעלט ָאן קיין קאסט ֿפַאר דיין משּפחה.
ָאבער ,די סיסטעם פון צָאלונג ֿפַאר די ּ EIPאיז כולל
(ַאזא ווי מעדיקעיַ יד און
ַ
די נוצן פון ציבור פַארזיכערונג
(ַאזא
ַ
קינד געזונט ּפלוס) און ּפריווַאט פַארזיכערונג
ווי ֿפַאראייניקטע העַאלטהקַארע און אנדערע) ֿפַאר
ריימבערסמַאנט פון  EIבַאדינונגען;
 קלייַ בן אינֿפָארמַאציע און דַאקומענטן וועגן די
פַארזיכערונג באדעקונג פון דיין קינדַ ,ארייַ נגערעכנט
ציבור און ּפריווַאט פַארזיכערונג .די אינֿפָארמַאציע
איז כולל :די טיּפ פון פַארזיכערונג ּפָאליסי ָאדער
געזונט בענעפיטן ּפלַאן ,די נָאמען פון די פארזיכערער
ָאדער ּפלַאן ַאדמיניסטרַאטָאר ,די ּפָאליסי ָאדער ּפלַאן
אידענטיפיקאצייע נומער ,די טיּפ פון דעקונג אין די
ּפָאליסי און קיין אנדערע אינֿפָארמַאציע בעדארפט צו
חאשבענען דיין פַארזיכערונג; און
• דערקלערן דיין רעכט און פאראנטפערליכקייט וועגן
דיין משּפחה געזונט פַארזיכערונג ,און ענטֿפערן דיין
פראגעס וועגן די שוץ וואס די געזעץ גיט ֿפַאר משּפחה
פַארזיכערונג בענעפיטן.
אויב אייער קינד אפשאצונג ווייזט אז זי אדער ער איז
בארעכטיגט פאר די  ,EIPדיין  ISCוועט:
• ענטֿפערן דיין פראגעס וועגן די ;EIP
• שטעלן ַא בַאגעגעניש צו ַארבעטן אויף דיין
אינדיווידואלע פרמילייע פלאן (;)IFSP
• העלפן איר פַארשטיין ווָאס דָאס בַאגעגעניש וועט זיין
ווי ,וואס ַאנדערש מוז דארט זיין ,און וועמען קען זיין
פארבעטן;
• דערקלערן ווי דיין געזונט פַארזיכערונג קענען זיין
געניצט און ַאז פרי אריינמישונג בַאדינונגען וועלן זיין
ביכולת צו איר אן באצאל;
• אויב אייער קינד איז נישט פארזיכערט ,די  ISCאיז
פאראנטווארטליך פאר איר צו אינדענטיפיצירן און
איינגעבן פאר נוציקע פראגראמען ,וועלכע אייער
משפחה קען זיין בארעכטיגט ,ווי מעדיקעייד,צ’יילד
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העלס פלוס ,און סאשל סעקיוריטי דיסעביליטי
הכנסה ,אבער איר זיינט נישט פארלאנגט צו
פַארשרייַ בן פאר די  EIPבַאדינונגען צו זיין
צוגעשטעלט;
• בַאקומען אינֿפָארמַאציע וועגן די סטַאטוס פון דיין
משּפחה ּפריווַאטע פַארזיכערונג באדעקונג און
מעדיקעיַ יד סטַאטוס;
• העלפט איר בַאשליסן קיין פראבלעמען ווָאס קענען
פאסירן ַ -ארייַ נגערעכנט אומהאסכאמע וועגן די
דינסט (איר) און דיין קינד זאל דַארֿפן;
• געבן איר אינֿפָארמַאציע וועגן אנדערע ּפרָאגרַאמען
און בַאדינונגען ,וועלכע קענען העלפן דיין פַאמיליע,
ַארייַ נגערעכנט די  NYSאפיס פאר מענטשן מיט
אנטוויקלונגען אומפעייקייטן ( )OPWDDבארעכטיגונג
און פַאראן פראגראם און בַאדינונגען;
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• דיסקוטירן מיט איר און די עוואלועייטער פון דיין קינד
צי דיין קינד איז מעגלעך צו זיין בארעכטיגט ֿפַאר
פראגארמען און בַאדינונגען אונטער די  ;OPWDDאון
• מיט דיין צושטימונג ,מעלדן די געהעריק OPWDD
קָאנטַאקט מענטש פון די ּפָאטענציעל בארעכטיגונג פון
דיין קינד ֿפַאר  OPWDDפראגראם און בַאדינונגען .אויב
איר זענט אינטערעסירט ,דיין דינסט קָאָארדינַאטָאר
וועט העלפן איר מַאכן ַא רעפערראל צו .OPWDD
אויב די עוואלואצייע ווייזט אז אייער קינד איז נישט
בארעכטיגט פאר די  ,EIPוועט אייער  ISCאיר אינפארמירן
וועגן אנדערע באדינונגען וועלכע קענען העלפן .אויב
איר שטימט ניט מיט די עווַאלוַאציָאן דערגעייונג ,איר
קענט ַאּפעלירן דער בַאשלוס .איר קענט איבערקוקן
דעם ָאּפטיילונג "דיין רעכט ווי ַא ּפַארענט אין די פרי
אריינמישונג ּפרָאגרַאם" צו זען די ָאּפציעס איר האסט,
אויב אירשטימט נישט מיט די עווַאלוַאציָאן דערגעייונג
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דיין קינד עווַאלוַאצייע
אויב איר בַאשליסט ַאז די ּ EIPקען העלפן דיין קינד און משּפחה,
דער ווייַ טערע שריט איז פאר דיין קינד צו זיין עווַאלוַאטעד .דעם
אפשאצונג איז גערופן א מולטידיסציפלינארי אפשאצונג (.)MDE
מולטידיסציפלינארי מיינט ַאז ַא קָאלעקטיוו פון קווַאלַאפייד
ּפרָאפעססיָאנַאלן פון פַארשידענע דיסציפלינען ָאדער ּפאכן
וועלן נעמען ָא טייל אין די עוואלואצייע פון דיין קינד .קינדער
מיט זיכערע דיַאגנָאסד צושטאנד זיינען ָאטַאמַאטיק ּפַאסיק
ֿפַאר די ֿ .EIPפַאר די קינדער ,די ציל פון די  MDEאיז צו אפשאצן
דיין קינד'ס שטארקייט ,באדערפענישן ,און היינטיקע מדרגה פון
פונקציאנירן אין ַאלע געביטן פון ַאנטוויקלונג .די פינף געביטן
פון ַאנטוויקלונג ווָאס וועלן זיין געקוקט צו העלפן אין אנטוויקלען
די  IFSPזיינען :קַאגניטיווע (וויסן און טראכטן) ,פיזישע
(ווואקסן ,זעאונג און געהער ,גרָאוץ און פייַ ן מָאטָאר פעייקייטן),
קָאמוניקַאציע (פארשטאנד און ניצן ווערטער) געזעלשַאפטלעך-
ַאדאּפטיוו (זעלבסט-הילף
ַ
עמָאציָאנעל (מיט אנדערע) ,און
ַאזא ווי עסן) .אויב איז חשוד פון ַא ַאנטוויקלונג
בקיעסַ ,
פַארהַאלטן ,דיין קינד וועט זיין עווַאלוַאטעד צו בַאשטימען אויב
ער ָאדער זי ,איז בארעכטיגט ֿפַאר  EIבַאדינונגען און שטיצונג.
אייער  ISCאיז פַארַאנטווָארטלעך ֿפַאר דיסקוטירן ַאלע
ָאּפציעס ֿפַאר ַאסעסמַאנט מיט איר ,פון ַא רשימה פון
ניו יארק שטַאט דעּפַארטמענט פון געזונט באווייליקט
עווַאלוַאטָארס .דאס איז כולל העלפן איר בַאשליסן וועלכע
עווַאלוַאטָאר וועט זיין בעסטער ,באזירט אויף דיין קינד'ס
באדערפענישן ,די ָארט פון די עווַאלוַאטָאר ,טיפען פון
עוואלואצייעס געטאן ,און בַאשטעטיקן ֿפַאר די אפשאצונג
(היים ָאדער עווַאלושַאן ַאגענטור).

דיין קינד'ס  MDEוועט ַארייַ ננעמען:
• א געזונט ָאּפשַאצונגַ ,ארייַ נגערעכנט זעאונג און
געהערונג זיפונג .די געזונט אפשאצונג פון דיין קינד
וועט זיין געטאן דורך דיין קינד'ס געזונט זָארגן שּפייַ זער,
ווען מעגלעך .אויב דיין קינד האט ַא פרישע געזונט
קָאנטרָאלַ ,א נייַ ע מעג ניט זיין בעדארפט;
• מיט דיין צושטימונג ,א איבערקוק פון איינע פון די
פריערדיקע רעקארדען פון דיין קינד ,קען זיין נוציק;
• די ַאסעסמַאנט פון דיין קינד'ס שטַארקייַ ט און
באדערפענישן אין יעדער געביט פון ַאנטוויקלונג
(פיזיש ,קַאגניטיוו ,קָאמוניקַאציע ,געזעלשַאפטלעך-
ַאדאּפטיוו);
ַ
עמָאציָאנעל ,און
• א אינטערוויו מיט איר וועגן אייערע דאגות וועגן דער
ַאנטוויקלונג פון דיין קינד ,און ווָאס דיין קינד איז ווי; און
• א דיסקוסייע וועגן דיין טרַאנסּפָארט באדערפענישן
אויב  EIבאדינונגען וועלן געשען ניט אין דיין היים.
די רעזולטַאטן פון די  MDEוועלן זיין געניצט צו בַאשליסן
די בארעכטיגונג פון דיין קינד ֿפַאר די ּ .EIPאיר און די
עווַאלוַאטיָאן קָאלעקטיוו וועלן טרעפן און ָאּפשַאצן ַאלע
אינֿפָארמַאציע וועגן דיין קינד'ס ַאנטוויקלונג ּפרָאגרעס .דער
עווַאלוַאציע מַאנשַאֿפט וועט רעדן מיט איר וועגן צי דיין קינד
קרייטיריא ֿפַאר ַא ַאנטוויקלונג פַארהַאלטן,
ַ
באגעגנט די ּEIP
ָאדער ַא דיַאגנָאסיס פיזישע ָאדער גייַ סטיק צושטַאנד ,און איז
ּפַאסיק ֿפַאר די .EIP

ַאמָאל איר קלייַ בסט ַא עווַאלוַאטָאר ,איר ָאדער אייער ,ISC
מיט דיין דערלויבעניש ,וועלן רופן די עווַאלוַאטָאר און מַאכן
ַא ַאּפוינטמַאנט ֿפַאר דיין קינד .איר מוזט צושטעלן דיין
געשריבענע דערלויבעניש איידער די אפשאצונג קען געשען.
דער אפשאצונג פראצעס וועט זיין אפרופיק צו אייער קינד
און פאמיליע'ס קולטורעלע הינטערגרונט ,אריינגערעכנט די
שפראכן געניצט אין דער היים.

פרי אריינמישונג טרעטן :די איקערדיק וועגוויזער פאר עלטערן פון די פרי אריינמישונג ּפרָאגרַאם
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די משּפחה ַאססעסמענט
ווי ַא טייל פון דיין קינד'ס  ,MDEאיר וועט באקומען די
געלעגנהייַ ט צו נעמען ָא טייל אין ַא ווַאלַאנטערי משּפחה
ַאסעסמַאנטן; עס איז נישט פארלאנגט .די משּפחה
ַאסעסמַאנט איז משּפחה-אנגעפירט און געניצט צו
העלפן איר אין באשטעטיקן די רעסורסןּ ,פרייָארַאטיז און
דאגות פון דיין משּפחה ,ווָאס זיינען רעלאטיווע פאר די
זארגן און פארבעסערן דיין קינד'ס ַאנטוויקלונג; עס איז
נישט ַא ּפרָאבע פון דיין עלטערן פעייקייטן .די משּפחה
ַאסעסמַאנט איז באזירט אויף אינֿפָארמַאציע צוגעשטעלט
דורך איר און דיין משּפחה אין ַא ּפערזענלעך
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איין-צו-איינער דיסקוסיע מיט ַא מיטגליד פון דיין קינד'ס
עווַאלוַאצייע מַאנשַאֿפט .די משּפחה ַאסעסמַאנט קען
ַ
העלֿפן איר צו טרַאכטן וועגן ווָאס איר דַארֿפסט מער
פון  EIבַאדינונגען און אנדערע קהילה בַאדינונגען ָאדער
שטיצונג .עס קען אויך העלֿפן איר צוגרייטן ֿפַאר דיין IFSP
בַאגעגענישַ .אלע די אינֿפָארמַאציע ווָאס איר באטיילט
איז ּפריווַאט .איר בַאשליסט ווָאס אינֿפָארמַאציע פון די
ַאסעסמַאנט זָאל זיין ַארייַ נגערעכנט אין די עווַאלוַאציע
בַאריכט ,און דיסקוטירט בייַ דיין  IFSPבַאגעגעניש.
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דיין אינדיווידוַאלע משּפחה
סערוויס ּפלַאן
די אינדיווידואלע משפחה סערוויס ּפלַאןָ ,אדער  ,IFSPאיז ַא
געשריבנע ּפלַאן ווָאס וועט זיין באזונדערט געשטעלט ֿפַאר איר,
דיין קינד ,און דיין משּפחה ַאון ַאוטליינז און דערקלערט די EI
בַאדינונגען ווָאס דיין קינד און משּפחה וועךן בַאקומען .אויב די
 MDEווייזט ַאז דיין קינד איז ּפַאסיק ֿפַאר די ּ ,EIPדיין  ISCוועט
שטעלן ַא  ISCבאגעגעניש צו זיצן און שרייבן דיין  .IFSPדי IFSP
איז ַא זייער וויכטיק דָאקומענט און איר זיינט ַא וויכטיק מיטגלידער
פון דער קָאלעקטיוו ווָאס ַאנטוויקלט עס .אויב איר דַארֿפסט נָאך
צייט צו טרַאכטן וועגן דעם ּפלַאן ,פרעגן ֿפַאר עס .איר מעגט
דיסקוטירן דעם ּפלַאן מיט אנדערע משּפחה מיטגלידער ָאדער
ָאּפשַאצונג עס ,צו מַאכן זיכער עס טרעפט די באדערפענישן
פון דיין קינד און משּפחה .איר וועט ווערן געבעטן צו כאסמען
דיין  IFSPווען די ּפלַאן איז פַארטיק .ווען איר כאסמעט די ,IFSP
איר ווייַ זט ַאז איר ביסט געווען אין דער  IFSPבַאגעגיעניש און איר
שטימט מיט די באדינונגען אין דעם ּפלַאן .איר אויך גיבט דיין
צושטימונג צו ָאנהייבן  EIבַאדינונגען.
אויב איר און די  IFSPמַאנשַאֿפט שטימען נישט אויף די ,IFSP
איר מוזט ניט כאסמען די  .IFSPאיר קענסט געבן דיין געשריבן
צושטימען צו ָאנהייבן די באדינונגען ווָאס איר שטימט מיט ,און
גענוי דיין רעכט ּפרָאצעס רעכט צו באשטימען די אומהעסקעם.
דיין  ISCוועט דערציילן איר וועגן ווָאס פאסירט אין דיIFSP
באגעגעניש און וועט איר העלפן זיך צוגרייטן .עטלעכע
וויכטיקע זאכן ווָאס איר דַארפסט וויסן וועגן דיין IFSP
בַאגעגעניש ַארייַ ננעמען:
• דער זיצונג פון די  IFSPמוז זיין געהאלטן אין ַא צייט און ַא
ּפלַאץ ווָאס איז גוט ֿפַאר איר און דיין משּפחה;
• איר ,דיין  ,ISCדער פרי אריינמישונג ַאפיציַאל ( )EIOאין
דיין קָאונטי ,און ַאססעססמענט מַאנשַאֿפטָ ,אדער
אויסגעקליבן מיטגליד פון די מַאנשַאֿפט ,מוזן ָא טייל
נעמען אין די בַאגעגעניש;
• איר קענט איינלאדן אנדערע צו קומען צו די IFSP
ַאזא ווי משּפחה ,פריינט ,דיין בייביזיצער,
ַ
בַאגעגעניש,
ָאדער קינד זָארגן שפייזער;
• דיין  ISCקענען ָאיינלאדן אנדערע צו ָא טייל נעמען אין די
בַאגעגעניש ,מיט דיין צושטימונג;
• איר קען פרעגן ַא ַאדווָאקַאט צו נעמען ָא טייל אין דער
בַאגעגעניש;

• איר ,אייער  ,ISCדיין קינד עוואלועייטאר ,און דיין
 EIOוועלן ָאּפשַאצן די אינֿפָארמַאציע ווָאס איז
האט געזאמלט וועגן דיין קינד'ס ַאנטוויקלונג און
וועט בַאשליסן צוזַאמען ווי דער ּ EIPוועט העלפן
דיין קינד און משּפחה;
• דיין משּפחה רעסורסן ,בילכערקייטן און דאגות ֿפַאר
דיין קינד’ס ַאנטוויקלונג וועלן זיין דיסקוטירט;
• איר וועט העלֿפן צו אידענטיפיצירן רעזולטאטן
(פארבעסערונג ווָאס איר ווילסט צו זען אין אייער
קינד'ס ַאנטוויקלונג) ֿפַאר דיין קינד און משּפחה;
• סטרַאטעגיעסַ ,אקטיוויטעטן און בַאדינונגען ווָאס וועלן
פירן צו די רעזולטאט איר הָאפט צו דערגרייכן ,וועלן זיין
אנטוויקלט און געשריבן אויף דעם ּפלַאן;
• דיין נויט ֿפַאר רעסּפיט בַאדינונגען וועט זיין דיסקוטירט,
ווי געהעריק ,און באשלאסן באזירט אויף די יחיד
באדערפענישן פון דיין קינד און משּפחה .רעסּפיּט
באדינונגען קענען זיין געניצט ֿפַאר צייַ טווייַ ליק רעליעף
פון זארג פאראנטווערליכקייט ווָאס קען זיין נייטיק ֿפַאר
דיין קינד .רעסּפיּט קען זיין צוגעשטעלט אין דער היים
ָאדער אנדערע צונעמען ּפלַאץ;
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• צו ַארייַ ננעמען ַא באדינונג אין דיין  ,IFSPאיר און ַאלע
מיטגלידער פון די  IFSPמַאנשַאֿפט ,מוזן צושטימען צו
די דינסט; און
ַאראּפלָאזן ַא  EIדינסט ָאן
ָ
• איר קענסט ָאננעמען ָאדער
סַאקָאנע צו דיין קינד'ס רעכט צו בַאקומען קיין פון די
אנדערע  EIבַאדינונגען אין די .IFSP
אייער משּפחה  IFSPוועט ַארייַ ננעמען די ווייַ טערדיקע
אינֿפָארמַאציע:
• ַא דערקלערונג פון דעם קראנט פונקציאנען רויף
דיין קינד;
• מיט דיין דערלויבענישַ ,א דערקלערונג פון דיין משּפחה
רעסורסן ,בילכערקייטן ,און דאגות אין שייכות מיט דיין
קינד’ס ַאנטוויקלונג;
• א דערקלערונג פון די הויּפט רעזולטאטן פון דער EI
בַאדינונגען IFSP .רעזולטאטן מוזן זיין בעדויטזאנע און
באזירט אויף דיין קינד און משּפחה באדערפענישן און
בילכערקייטן;
• א דערקלערונג פון די  EIבַאדינונגעןַ ,ארייַ נגערעכנט
טרַאנסּפָארטעשיָאן ,בעדַארֿפט צו טרעפן דיין קינד און
משּפחה באדערפענישן;
• א ּפלַאן ֿפַאר ווען דיין קינד איז אין טָאג זָארג ,און ווען איר
דַארֿפןֿ ,פַאר  EIדינען שפפיזער ,צו אויסלערנען די טעג
זָארגן איינגעשיטעלטע צו טרעפן די באדערפענישן פון
דיין קינד;
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• א דָאקטער ,דָאקטער’ס ַאססיסטַאנט ָאדער
ניַאניע ּפרַאקטיקער באפעל ָאדער רעצעּפט ֿפַאר
 EIבאדינונגען ווָאס דַארפן ַא באפעל\רעצעּפט פון
סּפעציפישע מעדיציניש ּפרָאפעססיָאנַאלן;
• א דערקלערונג וועגן אנדערע באדינונגען,
אריינגערעכנט מעדעצינישע באדינונגען וועלכע זיינען
בעדארפט ביי דיין קינד און פאמיליע ,וועלכע זיינען
נישט אנגעשטעלט אדער באצאלט ביי די ;EIP
• די דַאטעס ווָאס בַאדינונגען זיינען געריכט צו ָאנהייבן
ווי בַאלד ווי מעגלעך נָאך די  IFSPבַאגעגענישַ ,אמָאל
איר הָאט געכאסמעט דעם ּפלַאן און געגעבן דיין
דערלויבעניש;
• די נָאמען פון די קעסיידערדיק דינסט קָאָארדינַאטָאר,
וואס וועט העלֿפן איר צו שטעלן דעם ּפלַאן אין טוונג;
• די טריט צו העלֿפן דיין קינד און משּפחה ענדערן צו
אנדערע בַאדינונגעןַ ,ארייַ נגערעכנט קינדער-שולע
בַאדינונגען .אין דעם ּ ,EIPדעם גערופן איבערגַאנג
ּפלַאנירונג; און
• א דערקלערונג פון די נַאטוראל סוויוע ווו  EIבַאדינונגען
וועלן זיין צוגעשטעלט" .נַאטורַאל סוויווע" מעיינט
איינשטעלונגען ווו טַאדלערז זיינען טיּפיקאלי געפונען
אין דער קהילה .דָאס קען זיין דיין היים ָאדער אן
ַאזא ווי טָאג זָארגן ָאדער אין ַא
ַ
אנדערע קהילה ָארט,
שּפילּפלַאץ.
באדינונגען זָאלן ָאנהייבן ווי בַאלד ווי מעגלעך נָאך איר
האסט געגעבן דיין צושטימען ֿפַאר די  EIבַאדינונגען
ליסטעד אין די  .IFSPדיין  EIOמוזן איינרופן ַא בַאגעגעניש
אין מינדסטער יארליך צו ָאּפשַאצן און ,ווי נייטיק ,רעוויזירן
די ֿ IFSPפַאר דיין קינד און משּפחה .די  EIOאיז אויך
פַארַאנטווָארטלעך ֿפַאר מאכן זיכער ַאז די  IFSPאיז
ריווייזירט יעדער זעקס חדשים ָאדער מער ָאפט אויב איר
בעטן ַא רעצענזיע.
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נאטוראלע סוויווע
די פעדעראלע געזעץ ווָאס באשאפט דעם ּ EIPזאגט אז EI
באדינונגען מוזן ווערן צוגעשטעלט אין נַאטוראלע סוויווע ווי
פיל ווי מעגלעך .נאטוראלע סוויווע זיינען אומגעבונגען ווו
בייז און טַאדלערז ,מיט און ָאן סּפעציעלע באדערפענישן,
און זייער משפחות ָא טייל נעמען אין ווָאכעדיק רוטינז און
ַאקטיוויטעטן ווָאס זיינען וויכטיק צו זיי ,און דינען ווי וויכטיק
בילדונג געלעגנהייטן .נאטוראלע סוויווע קען ַארייַ ננעמען דיין
היים ,ערטער ווו קינדער זָארגן איז צוגעשטעלט ,שּפילּפלַאץ,
רעסטורַאנטן ,ציבור טרַאנסּפערטיישַאן ,ביבליאטעקן,
סוּפערמַארקעטן ,ערטער פון דינען ,און אנדערע קהילה
אומגעבונגען .נאטוראלע סוויווע זיינען נישט נָאר וועגן
ערטער ָאדער לָאוקיישַאנז.

זיי זענען אויך וועגן משּפחה רוטינז און ַאקטיוויטעטן,
ַארייַ נגערעכנט משּפחה מאלצייט ,ביידינג ,בעט צייַ ט,
משּפחה סימכעס ,הויזגעזינד טשערז ,און באזוכן
משּפחה און פריינט .עס קענען זיין עטלעכע בַאדינונגען
ווָאס זיינען צוגעשטעלט אין ַא ַאגענטור ָאדער ַא שולע,
ווָאס סּפעציאליזירט אין  EIבַאדינונגען אויב דָאס איז
די אומגעבונג ווָאס איז בעסטער ֿפַאר דיין קינד .זינט
נאטוראלע סוויווע זענען ווו קינדער מיט ָאדער ָאן סּפעציעל
באדערפענישן לעבן ,לערנען ,שּפילן ,און ָא טייל נעמען אין
קהילה\קווַארטַאל ַאקטיוויטעטן און געשעענישן ,דָאס גיט
ַאלע קינדער די געלעגנהייַ ט צו לערנען פון איין אנדערן.

פרי אריינמישונג טרעטן :די איקערדיק וועגוויזער פאר עלטערן פון די פרי אריינמישונג ּפרָאגרַאם
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דיין ָאנגעאיינע סערוויס קָאָארדינַאטָאר
אין דיין ערשטער  IFSPבַאגעגעניש ,איר וועט זיין געבעטן
צו צוקלייַ בן ַא ָאנגָאיינע סערוויס קָאָארדינַאטָאר ()OSC
ווָאס קען זיין ַאנדערש פון דיין  .ISCקלייבן דיין  OSCאיז
ַא וויכטיק בַאשלוס .דעם דינסט קָאָארדינַאטָאר וועט זיין
פַארַאנטווָארטלעך ֿפַאראוועקשטעלן דיין  IFSPאין אקצייע.

• דערהיינטיקן דיין משּפחה פַארזיכערונג אינֿפָארמַאציע
ווי די נויטיקייט אפשטעייט .איר זלסט לאזן ַאז אייער
 OSCוועט וויסן אויב עס זיינען ענדערונגען אין די
משּפחה פַארזיכערונג ּפָאליסיַ ,ארייַ נגערעכנט
מעדיקַאיד און קינד געזונט ּפלוס;

דיין ָאנגעאיינע סערוויס קָאָארדינַאטָאר וועט אויך זיין
פַארַאנטווָארטלעך ֿפַאר:

• ָאנזָאגן שולע דיסטריקטן פון די ּפָאטענציעלע
איבערגַאנג פון דיין קינד פון די ּ EIPצו ּפרעשול
סּפעציעלע בילדונג בַאדינונגען; און

• רעדן מיט איר וועגן קיין סקעדזשולינג ָאדער
אנדערע באדערפענישן ַאז דיין משּפחה קען הָאבן,
ווָאס וועט ווירקן די ַאסיינמַאנט פון שפייזער;
• איבערקוקן דיין  IFSPצו אידענטיפיצירן פרי
אריינמישונג באדינונגען באדערפענישן פון דיין
קינד און משּפחה;

• פַארזיכערן מיט איר צו ַאנטוויקלען ַא איבערגַאנג ּפלַאן
ווָאס וועט ַארייַ ננעמען די טריט באדארפט צו העלפן איר
און דיין קינד פַארלָאזן די ּ EIPאון ָאנהייבן נייַ בַאדינונגען.

• קָאנטַאקט איר צו בַאשטעטיקן סקעדזשולינג,
בַאדינונגען און אנדערע באדערפענישן;
• צושטימען און צוזאמענשטעלן ֿפַאר שפייזער
צו צושטעלן בַאדינונגען אין די  IFSPוואס זיינען
באוויליקט דורך און אונטער העסקעם מיט די ניו
יארק שטַאט דעּפַארטמענט פון געזונט;
• צוזאמענשטלן קָאנטַאקט צווישן איר און דיין
ַאסיינד שּפייַ זער (;)s
• קָאָארדינירן  EIבַאדינונגען מיט אנדערע
ַאזא ווי טָאג
ַ
בַאדינונגען דיין משּפחה באקומט,
זָארגן בַאדינונגען;
• פארזיכערן ַאז דיין קינד און משּפחה בַאקומען ַאלע
בַאדינונגען אין דיין ;IFSP
• נאכפאלגן מיט איר און דיין ַאסיינד שּפייַ זער ,צו
מַאכן זיכער די סקעדזשולינג און ערשטער טָאג פון
דינסט פאסירט רין די פארלאנגטע צייטפראם;
• אינֿפָארמַאציע וועגן ַאדווָאקאטן בַאדינונגען;
• זייַ ן זיכער אז זעקס חודשים באריכטן און יערלעך
אפשאצונגען פון דיין  IFSPזענען געענדיקט;
• העלפן איר מאכן קיין ענדערונגען צו אייער  IFSPווָאס
קען זיין פארלאנגט צווישן זעקס-חודשים באריכטן און
יערלעך אפשאצונגען;
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געזונט פארזיכערונג אינפארמאציע
עס איז זייער וויכטיק ֿפַאר דיין דינסט קָאָארדינַאטָאר
צו בַאקומען דיין משּפחה לעצטנס און ּפינטלעך געזונט
פַארזיכערונג אינֿפָארמַאציע .אייער סערוויס קָאָארדינַאטָאר
וועט דורכפירן מיט איר די טיּפ פון געזונט פַארזיכערונג ּפלַאן
דיין משּפחה האט ,און העלפן אידענטיפיצירן אויב דיין ּפלַאן
ַאיז אונטער די ניו יארק פרזיכערונג געזעץ ("רעגיַאלירט"),
ָאדער איז ניט רעגולירט דורך ניו יארק שטאט פארזיכערונג
געזעץ ("ניט-רעגולירט") .דיין דינסט קָאָארדינַאטָאר וועט אויך
בַאקומען אינֿפָארמַאציע וועגן דער מאדרייגע פון בענעפיטן
ווָאס איז בנימצא צו דיין קינד ,אונטער דיין פַארזיכערונג
פאליסי פון דיין משּפחה .אויב דיין משּפחה געזונט
פַארזיכערונג ּפלַאן איז נישט רעגולירט דורך די ניו יארק שטַאט
פַארזיכערונג געזעץ ,די ּפלַאן וועט נישט זיין געבילטעט ,אויב
איר געבט אינפָארמד געשריבן דערלויבעניש.

טיּפ פון געזונט פַארזיכערונג דעקונג
מעדיקעייד און מעדיקעייד מַאנַאג’עד קער ּפלַאנז זיינען
אנגעפירט דורך ַא נומער פון געזונט ּפלַאנז איבער דער
שטַאט .באדינונגען בילס זיינען געשיקט גלייַ ך צו מעדיקעייד.
קינד געזונט ּפלוס ( )CHPאיז אנגעפירט דורך ַא נומער פון
געזונט זָארגן ּפלַאנז איבער די שטַאט CHP .איז אונטער די
 NYSפַארזיכערונג געזעץ וועגן די ּ.EIP
געזונטפארזיכערונג ּפלַאנז ווָאס זיינען ארויס\ געשריבן
ַארויס פון ניו יארק שטאט ,זיינען נישט רעגולירט (למשל,
בלוי קרָאס\בלוי שילד ּפלַאנז ווָאס זיינען ארויס אין אן אנדער
שטַאט זיינען נישט רעגולירט).

• געזונט פַארזיכערונג וועט זיין געניצט ֿפַאר צָאלונג פון
 EIבַאדינונגען אויב דיין קינדער\משּפחה פאליסי איז
רעגולירטָ ,אדער מיט דיין צושטימען אויב די פאליסי
איז ניט רעגולירט; און
• ַאלע בַאדינונגען פון ּ EIPאין דיין קינד ,IFSP
ַארייַ נגערעכנט דינסט קָאוָארדַאניישַאן און
עוואלואצייע ,מוזן זיין געגעבן אויב איר דעקלינירט צו
צושטעלן פַארזיכערונג אינֿפָארמַאציעָ ,אדער אויב דיין
קינד איז ניט פארזיכערט.

שוץ ֿפַאר רעגולירטע פארזיכערונג
ַאזא
עלטערן וועלן ניט בַאצָאלן קיין אויס-פון-קעשענע קָאסטןַ ,
ווי דעדוקטַאבַאלז ָאדער קָאו-באצאל ֿפַאר  EIבַאדינונגען.
פארזיכערערס זיינען ניט דערלויבט צו בַאשולדיקן
קיין בענעפיטן בַאצָאלט ֿפַאר  EIבַאדינונגען ,קעגן קיין
מַאקסימום יערלעך ָאדער לעבן פאליסי גווול.
 EIוויזיטן ריימבערסד דורך די אינשורער ,קענען נישט
רעדוצירן די נומער פון וויזיטן ַאנדערש בנימצא צו דעם
קינד און משּפחהֿ ,פַאר געזונט זָארג.
אינשורערס קענען נישט ָאּפשטעלן ָאדער פַארלָאזן צו
בַאנייַ ען ַא משּפחה פַארזיכערונג דעקונג בלויז ווייַ ל ַא קינד
באקומט  EIבַאדינונגען.
פארזיכערערס קענען נישט פַארגרעסערן געזונט פַארזיכערונג
ּפרעמייעס בלויז ווייַ ל ַא קינד באקומט  EIבַאדינונגען.

געזונט סּפענדינג ַאקַאונץ\געזונט סַאווינגס ַאקַאונץ (ַ)HSA
זיינען מעדיציניש שפארן ַאקַאונץ און זיינען נישט בַאטרַאכט
ווי פַארזיכערונג; אינֿפָארמַאציע וועגן די ַאקַאונץ וועלן ניט זיין
געזאמלט דורך דיין דינסט קָאָארדינַאטָאר.
אייער  ISCוועט אויך דיסקוטירן מיט איר די באדערפענישן
אין ניו יארק שטאט ּפובליק געזונט און פַארזיכערונג געזעץ,
ַארייַ נגערעכנט:
• אונטער ניו יארק שטאט פובליק געזונטהייט געזעץEI ,
באדינונגען מוזן זיין צוגעשטעלט מיט קיין קאסט צו די עלטערן;
• ּפריווַאט פַארזיכערונג און מעדיקעייד זיינען א טייל פון ניו
יארק שטאט סיסטעם פון באצאל ֿפַאר  EIבַאדינונגען .די
ּפריווַאט באצאלערס זענען וויכטיק רעסורסן ֿפַאר די ּ;EIP

פרי אריינמישונג טרעטן :די איקערדיק וועגוויזער פאר עלטערן פון די פרי אריינמישונג ּפרָאגרַאם
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ניצן ניט-רעגולירטעפארזיכערונג
אויב ַא משּפחה פַארזיכערונג ּפלַאן איז נישט רעגולירט
דורך די NYS
פַארזיכערונג געזעץ ,די ּפלַאן וועט נישט זיין געבילט,
סיידן איר געבט אינפָארמד שטימוןנג אין שרייַ בן .אויב איר
שרייַ בט ַא צושטימונג צו נוצן נישט-רעגולירטד פַארזיכערונג
ֿפַאר צָאלונג פון ּ EIPבאדינונגען ,דעם צושטימונג וועט זיין
אונטערגעצייכנט אין יעדער  IFSPבאגעגעניש.
אויב דיין משּפחה פַארזיכערונג איז נישט רעגולירט דורך NYS
פַארזיכערונג געזעץ ,דיין פַארזיכערונג בענעפיטן קענען נישט
זיין באשיצט אויב איר זיינט געבילט ֿפַאר ּ EIPבַאדינונגען .אין
דעם פַאל ,די פַארזיכערונג קען זיין געניצט אויב איר זיינט גָאר
אינפָארמד און קלייַ בסט צו געבן ַא דערלויבעניש.

עלטערן ֿפַארַאנטווָארטלעכקייט
אויב עס זיינען ענדערונגען אין אייער משּפחה
פַארזיכערונג ּפָאליסיַ ,ארייַ נגערעכנט מעדיקַאיד און קינד
געזונט ּפלוס ,איר מוזטלָאזן דיין דינסט קָאָארדינַאטָאר צו
וויסן ווי בַאלד ווי מעגלעך.
אויב דיין געזונט פַארזיכערונג פירמע שיקט איר ַא טשעק
ֿפַאר צָאלונג פון  EIבַאדינונגען ,די צָאלונג איז געשיקט צו
איר אין טעות .די צָאלונג מוז געשיקט געווָארן גלייַ ך צו
דעם קינד'ס  EIשּפייַ זערָ ,אדער די שּפייַ זער ַאגענטור ַאז
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דיין קינד'ס שּפייַ זער ַארבעט ֿפַארָ ,אדער קַאנטרַאקטעד
מיט .דו זָאלסט נישט קעשן די טשעק .גלייך ָאנזָאג דיין
פַארזיכערונג קומפאנייע פון דער טעות ,און קָאנטַאקט
דיין דינסט קָאָארדינַאטָאר ֿפַאר הילף מיט צוריקשיקן די
טשעק צו די פַארזיכערונג קומפאנייע.
אויב דיין  NYSרעגולירט געזונט פַארזיכערונג
געזעלשַאפט ַאּפלייז צָאלונג ֿפַאר  EIבאדינונגען ,צו די
יערלעך און לעבן צייט גרענעץ ,אין דיין פַארזיכערונג
ּפָאליסי ,איר זָאל גלייך געבן צו וויסן די פַארזיכערונג
געזעלשַאפט פון די טעות ,און קָאנטַאקט דיין דינסט
קָאָארדינַאטָאר ֿפַאר הילף.
אויב אייער געזונט אויסגאבע ַאקַאונט (ַ )HSAגעלט
זיינען אינקערעקטלי געשיקט צו דיין קינד'ס  EIדינען
שּפייַ זער דורך דיין געזונט פַארזיכערונג געזעלשַאפט,
ֿפַאר צָאלונג פון  EIבאדינונגען ,איר זָאלסט דלייך געבן
צו וויסן דיין דינסט קָאָארדינַאטָאר .די באצאלן זיינען
נישט ערלויבט אונטער די ּ EIפרָאגרַאם און מוזן גלייך
צוריקקומען צו דיין  HSAדורך די פארזיכערער .דיין EI
שּפייַ זער איז פַארַאנטווָארטלעך ֿפַאר קָאנטַאקטן דיין
געזונט פַארזיכערונג געזעלשַאפט ,צו פרעגן די אדרעס
פאר צוריקצָאל די צָאלונג ווָאס וועט זיין אומגעקערט צו
דיין בנימצא בענעפיטן.

New York State Department of Health

איבערגַאנג :דיין קינד ווייַ טערע טרעטן
איבערגַאנג ּפלַאן מוז זיין אנטוויקלט ֿפַאר ַאלע קינדער וואס
האבן געלאזט די ַּ ,EIPארייַ נגערעכנט געגאנגען צו ּפרעשולע
סּפעציעלע בילדונגָ ,אדער אנדערע בַאדינונגען ,אויף ָאדער
נָאענט צו זייער דריטע געבורסטָאג .די איבערגַאנג ּפלַאן זָאל
ַארייַ ננעמען הילף ,שטיצן און בַאדינונגען ַאז איר און דיין קינד
זאלן דַארֿפן צו צונויפאסן צו די ענדערונגען אין באדינונגען
און מַאכן ַא גלַאט איבערגַאנג .דיסקוטירן פון די איבערגַאנג
ּפלַאן וועט ָאנהייבן מיט דיין קינד'ס ערשטער  .IFSPעטלעכע
קינדער וועלן ניט דַארֿפן קיין בַאדינונגען .אנדערע קינדער
און משפחות קענען גיין צו פרי קינדשַאפט פראגראם,
ָאדער אנדערע בַאדינונגען אין זייער קהילה .אויב איר אדער
עמיצער אנדערשט מיינט אז אייער קינד איז בארעכטיגט
פאר ספעציאלע בילדונג באדינונגען ,וועט אייער סערוויס
קָאָארדינַאטָאר אינפארמירן די קאמיסיע אויף פערשולע
סּפעציעלע בילדונג ( )CPSEאין אייער שולע דיסטריקט .איר
"אּפט-אויס" פון די ָ CPSEאנזָאג.
וועט הָאבן די געלעגנהייט צו ָ
די  OSCקען נישט נעמען דעם שריט אויב איר זיינט קעגן.
נָאך טריטן צו איבערגַאנג ַארייַ ננעמען:
• דיין  OSCמוז פָארשלָאגן איר ַא געלעגנהייַ ט צו הָאבן ַא
איבערגַאנג קָאנֿפערענץ .א איבערגאנג קָאנֿפערענץ איז
ַא בַאגעגעניש ווָאס איז געהאלטן מיט דער פארזיטצער
פון די ָ( CPSEאדער זייַ ן\איר פארשטעלער) צו בַאשליסן
צי דיין קינד זָאל זיין קעשיקט צו ּפרישולע סּפעציעלע
בילדונג בַאדינונגען .דעם בַאגעגעניש איז גערופן ַא
איבערגַאנג קָאנֿפערענץ .איר קענט בַאשליסן אויב איר
ווילסט צו הָאבן ַא איבערגַאנג קָאנֿפערענץ ָאדער נישט
הָאבן .איר וועט ווערן געבעטן צו געבן דיין צושטימען צו
דיין ֿ OSCפַאר דעם קָאנֿפערענץ צו געשען.
• אויב איר וועט דעקלינירן צו הָאבן ַא איבערגַאנג
קָאנֿפערענץ ,דיין  OSCוועט צושטעלן איר מיט ַא
געשריבענע איבערגַאנג אינֿפָארמַאציע;
האסט געגעבן צושטימען צו דער איבערגַאנג-
ָ
• אויב איר
קָאנֿפערענץ ,דיין  OSCוועט צוגרייטן די איבערגאנג
קָאנֿפערענץ מיט איר ,די  CPSEפארזיטצער\
פארשטעלער ,און אנדערע מיטגלידער פון די IFSP
מַאנשַאֿפט ווי געלאדן .די איבערגַאנג קָאנֿפערענץ מוז זיין
געהאלטן בייַ מינדסטער  90טעג איידער דיין קינד איז
ערשטנס בארעכטיגט ֿפַאר בַאדינונגען דורך די .CPSE
אייער  OSCוועט צושטעלן איר אינֿפָארמַאציע אויף ווען
דיין קינד איז ערשטנס בארעכטיגט ֿפַאר בַאדינונגען דורך
די ;CPSE

• אויב אירוועט ניט קלייַ בן ַא איבערגַאנג קָאנֿפערענץ,
איר קענסט בַאשליסן צו שיקן דיין קינד צו די שולע
דיסטריקט פון די  .CPSEדיין  OSCקען איר העלפן
מַאכן דעם פארוויזונג .איר וועט זיין פארלאנגט
צו פארבינדען אייער קינד אין גענוג צייט פאר דיין
קינד צו זיין אפגעשאצט דורך די  ,CPSEאון פאר
די  CPSEצו באשלוסן וועגן דיין קינד בארעכטיגונג
פאר א פארשידענע בילדונג פאר דיין קינד דריטע
געבורטסטאגַ .אנדערש ,בארעכטיגונג ֿפַאר EI
בַאדינונגען וועלן קומען צו א סוף אויף דעם טָאג איידער
דיין קינד דריטע געבורטסטאג.
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• אויב אייער קינד איז ריפערד ,די  CPSEוועט איר
קָאנטַאקטן צו דערציילן איר ווי צו בַאקומען דיין קינד
עווַאלוַאטעד .די  CPSEוועט פארלאנגען פאר אייער
באשטימונג צו אפשאצן אייער קינד;
• דיין קינד’ס ּ EIPרעקָארדס קענען זיין גענוצט דורך
די  CPSEצו בַאשליסן ווי צו ָאּפשַאצן דיין קינד .דיין
דינסט קָאָארדינַאטָאר וועט ַארבעטן מיט איר צו
אידענטיפיצירן עוואלואצייע ריּפָארטן און אנדערע
רעקָארדס פון די ּ EIPווָאס קענען זיין נוציק .אייער OSC
וועט דַארֿפן דיין געשריבענע צושטמונג צו צושטעלן די
 CPSEמיט  EIPאפשאצונג ריּפָארטן און רעקָארדס ווַאז
קענען זיין נוציק;
• די  CPSEמוז הָאבן ַא בַאגעגעניש צו מַאכן ַא בַאשלוס
אויף די בארעכטיגונג און באדינונגען ,און מוזן
רעקָאמענדירן די בָארד פון בילדונג אין דער שולע
דיסטריקט אין  60קַאלענדַאר טעג פון בַאקומען דיין
געשריבענע צושטימונג צו אפשאצן דיין קינד .איר
קענסט פרעגן די  CPSEפארזעטצער צו איינלאדן אייער
 OSCצו דעם בַאגעגעניש;
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• אויב אייער קינד איז בארעכטיגט צו ַא סּפעציעלע
בילדונגַ ,אן אינדיווידואלע בילדונג פלאן ( )IEPוועט
זיין אנטוויקלט ֿפַאר דיין קינד .איר קענסט קלייבן צו
ָאנהייבן פרישולע ּפרָאגרַאמען און בַאדינונגען ,ווען דיין
קינד איז ערשטנס בארעכטיגט ָאדער קלייַ ב צו בלייַ בן
אין די ּ EIPביז דיין קינד עלטערט אויס .אויב איר
באשליסט אז איר ווילט אז דיין קינד פארלאזט די EIP
און אנהייבט פריוואטע בילדונג סערוויסעס ,איר מוזט
זיך פארבינדן מיט די  CPSEפארזעטצער אין אייער
שולע דיסטריקט; און
• אויב דיין קינד איז נישט בארעכטיגט צו ַא סּפעציעלע
שול ,די ּ EIPבאדינונגען וועט ענדיקן דעם טאג איידער
דיין קינד איז דרייַ יאר ַאלט .א איבערגַאנג ּפלַאן ֿפַאר
דיין קינד וועט זיין געמאכט מיט דיין איינגאבע .אויב
דיין קינד און משּפחה דַארֿפן אנדערע בַאדינונגען,
די ּפלַאן וועט ַארייַ ננעמען די בַאדינונגען ,און טריט צו
העלפן איר בַאקומען די בַאדינונגען.
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דיין רעכט ווי ַא פאטער
ווי ַא פָאטער ,איר האסט רעכט אונטער די  EIPּ.עס איז
די ֿפַארַאנטווָארטלעכקייט פון דיין דינסט קָאָארדינַאטָאר,
און דיינע שפייזערס צו דערקלערן איר דיין רעכט און מַאכן
זיכער איר ֿפַארשטייסט זיי ,און העלפן איר זיי אויספירן .צום
בייַ שּפיל ,איר האסט די רעכט צו פריערדיק געשריבענע ָאנזָאג.
פריערדיק געשריבענע בַאמערקונג וועט זיין געגעבן דורך די
 EIOצו איר אין ַ 10ארבעט טעג איידער די  EIOאיז בדעה צו
זיין ָאדער ָאּפזָאגן צו ָאנהייבן ָאדער טוישן די אידענטיפיקַאציע,
אפשאצונג ,דינסט בַאשטעטיקןָ ,אדער די צושטעלן פון
צונעמען  EIבַאדינונגען פאר דיין קינד און משּפחה.
איר אויך האסט די רעכט צו נוצן די רעכטע ּפרָאצעס
ּפרָאצעדורן צו אויסגלייכן אומהעסקמסָ ,אדער טענות וועגן
דיין קינד'ס בארעכטיגונג ֿפַאר די ָּ ,EIPאדער קלאגן וועגן דיין
קינד’ס  EIבַאדינונגען .דיין רעכט צו נוצן די רעכטע ּפרָאצעס
ּפראצעדורן צו אויגלייכן אומהעסקמס ָאדער קלאגן איז כולל
דיין רעכט צו צוטריט פאר פארמיטלונג ,אומפינקטלאך
געהער ,און סיסטעמען קלָאג ּפרָאצעדורן ,ווי די פאלגענדע:

פארמיטלונג איז ַא ווַאלַאנטארישע און קַאנפאידענציַאלע
וועג צו ַארבעטן קעגן אומהעסקמס און קלעג ,איר
קען הָאבן וועגן דיין קינד פרי אריינמישונג בַאדינונגען.
פארמיטלונג איז גענוצט צו העלפן איר און אייער EIO
דערגרייכן ַאן העסקעם ,ווי עס איז מעגלעך און געשווינד
ווי מעגלעך .דאס איז געטאן דורך ַא פארמיטלער.
פארמיטלערס זיינען טריינד ,סערטַאפייד ,און באשטימט
דורך די קַאמיוניטי דיסּפיוץ רעסָאלושיָאן צענטער אין דיין
קָאונטי .זיי זיינען בָאקע אין צוהערן צו ַאלע זייטן פון ַא
ּפרָאבלעם און אין זייַ ענדיק גערעכטיק .פארמיטלערס זיינען
נישט עקסּפערטן אין פרי אריינמישונג .זיי זענען מומחה
פארמיטלערס וואס וויסן וועגן און ֿפַארשטיין דעם ּ.EIP
דיין פארמיטלער וועט טרעפן מיט איר און דיין  ,EIOצו
דיסקוטירן די באטעייליקטע פרובלעמען ,און העלפן
איר געפינען ענטֿפערס .ביידע פון איר וועלן הָאבן די
געלעגנהייַ ט צו טיילן דיין דאגות וועגן די פרי אריינמישונג
בַאדינונגען ווָאס דַארֿפן צו זיין באשלאסן .דער פארמיטלונג
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ּפרָאצעס מוז זיין פַארענדיקט אין  30טעג פון דער צייַ ט
די קַאמיוניטי דיסּפיוט צענטער נעמט די געשריבענע
בעטן ֿפַאר פארמיטלונגַ .אמָאל פארמיטלונג איז פַארטיק,
ַא געשריבענע העסקעם איז באשאפט און באשרייבט
ווָאס איז געווען מסכים צו און קיין אויסגענגע .דיין דינסט
קָאָארדינַאטָאר וועט מַאכן זיכער אז דעם העסקעם איז
צוגעגעבן צו דיין  .IFSPאויב די קָאנפליקט קען נישט זיין
באשלאסן ,דיין  EIOמוז דיסקוטירן מיט איר א אנדערע
רעכט איר האטַ ,א פונקטלעכע געהער.
א ּפונקטלעכע געהער איז אן אנדערע וועג צו טיילנעמען
מיט איר ַאומהעסקעם מיט דיין  EIOוועגן ַדיין קינד’ס
סערוויס אין א  .IFSPווי פארמיטלונגַ ,א אומּפינקטלעך
געהער מוז זיין געהאלטן בייַ קיין ּפרייַ ז צו איר .איר קענט
אויך פארלאנגן אן אומּפינקטלעך געהער אויב אייער קינד
איז געפונען געווארן אין עוואלוציע ,ווי נישט בארעכטיגט
פאר באדינונגען .איר הָאט די רעכט צו פארלאנגן ַא
ּאומּפינקטלעך געהער צו בַאזעצן די פראבלעמען ,אפילו
אויב איר זיינט בארעכטיגט ערשטנס מיטפארמיטלונג.
איר מוזט ניט הָאבן צו טייל נעמען אין פארמיטלונג איידער
איר בַאקומסט ַאן אומּפינקטלעך געהער .ביידע ָאּפציעס
זיינען ָאפן צו איר און דיין משּפחה .אומּפינקטלעך געהערן
זיינען דורכגעגאנגען דורך געהער ָאפציאלן וואס זיינען
גערעכטיק און ַאנפארטייליך .די געהערן אפיציאלן זיינען
ַאדמיניסטראטיווע געזעץ ריכטערס פון די קַאמישַאנער פון
געזונט ָאדער באשטימטע  .דער געהער ָאפיציאל האט די
מַאכט צו בַאשליסן פארלאנגן געמאכט דורך איר ָאדער
די  .EIOדי געהער ָאפיציאל וועט מַאכן ַא לעצטע בַאשלוס
אויף די ַאויסגאנג ָאדער דייַ גע אין דיין קינד'ס פַאל.
אין ַא געהער ,עלטערן און  EIOגעבן עדות און קען
נוצן עדות צו שטיצן זייער האקשאפע .עלטערן קענען
ברענגען ַא פרייַ נד ,אן אנדערע פָאטערַ ,אן ַאדווָאקַאט,
צו די אימּפַארשיַאלע געהער .דער געהער ָאפיציאל מוז
דערגרייכן ַא בַאשלוס אין  30טעג .די בַאשלוס פון די
געהער ָאפיציאל איז לעצטגילטיק .איר ָאדער די  EIOהָאבן
די רעכט צו פארלאנגען ֿפַאר ַא לעגַאלע ָאּפשַאצונג פון די
געהער ָאפיציאל בַאשלוס.
צו פארלאנגן אן אומּפינקטלעך געהער ,מוזט איר שרייבן צו
די ניו יארק שטאט דעפארטמענט פון געזונט ,דירעקטאר
ביורא פון פרי אריינמישונג .איר קענסט פארלאנגען
ָ
פון
ֿפַאר ַא אומּפינקטלעך געהער אין קיין צייַ ט .אויב דיין קלָאג
איז וועגן דיין קינד'ס בארעכטיגונג ,דיין בקשה מוז זיין
געמאכט אין זעקס חדשים פון די דַאטע ווָאס דיין קינד איז
געפונען געווארן ניט בארעכטיגט ֿפַאר בַאדינונגען.
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אין דערצו צו פארמיטלונג ָאדער ַא אומּפינקטלעך געהער,
אן אנדערע ָאּפציע ֿפַאר עלטערן וואס הָאבן ּפרָאבלעמן
מיט ווי די ּ EIPאיז ארבעטן ,איז צו שטעלן ַא סיסטעם
קלָאג .עטלעכע ביישפילן פון ּפרָאבלעמען וואס זיינען
ַארייַ ננעמט:
• ניט האבן ַא  IFSPפַארענדיקט אין  45טעג פון ַא
קינד’ס רעפעררַאל צו די פרי אריינמישונג אפיציאל;
• נישט באסן די באדינונגען איבערגעגעבן אויף צייַ ט;
• נישט בַאקומען די בַאדינונגען ווָאס זענען ליסטעד אין
דיין ;IFSP
• שפייזן בַאדינונגען צו ַא קינד ווען ַא פָאטער האט נישט
געגעבן דערלויבעניש; און
• בַאקומען בַאדינונגען אין ערטער ווו עס זיינען געזונט
ָאדער זיכערקייַ ט דאגות.
א סיסטעם קלָאג קענען זיין פיילד אויב איר גלויבט ַאז
דיין  ,EIOדינען קָאָארדינַאטָאר ,עווַאלוַאטָאר ָאדער דינען
שּפייַ זער ,האבן ניט געטאן זיין ָאדער אירע ַארבעט אונטער
די געזעץ .צו פיילען ַא סיסטעם קלָאג ,איר מוזט שרייַ בן צו די
ניו יארק שטַאט דעּפַארטמענט פון געזונט ,דירעקטָאר פון
דער ביורָאו פון פרי אריינמישונג .איר קענט אויך איבערשיקן
א קאפיע פון אייער קלאג צו אייער סערוויס קָאָארדינַאטָאר,
קאונטי פרי אריינמישונג אפיציאל און א פרי אריינמישונג
פארזארגער וואס איז די אונטערטעניק פון דער קלָאג .די
דעּפַארטמענט פון געזונט מוז פָארשן דיין קלָאג.
אויב איר מאכט ַא קלָאג צו די דעּפַארטמענט פון געזונט,
איר וועט זיין קָאנטַאקטעד דורך די דעּפַארטמענט פון
געזונט איינגעשטעלטע .איר וועט זיין דערציילט ווי דיין
קלָאג וועט זיין אויסגעפארשט .דאס קען אריינשטעלן
אינטערוויוינג איר ,א מענטש וואס איז אנגערופן געווארן
אין דער קלָאג ,און אנדערע ווָאס קענען האבן נוציק
אינֿפָארמַאציע וועגן דער קלָאג.
די דעּפַארטמענט פון געזונט מוז ענדיקן די אויספָארשונג
אין  60טעג פון די צייַ ט עס האט באקומען די קלָאג .איר
וועט באקומען א געשריבענע ענטפער צו אייער קלאג
ווען די אויספָארשונג איז געענדיקט .דעם ענטפער וועט
צושטעלן דערגייונג פון די אויספָארשונג ,און סּפעציפיצירן
קיין ַאקצייעס ווָאס מוזן זיין גענומען .די דעּפַארטמענט
פון געזונט איז פַארַאנטווָארטלעך צו מאכן זיכער אז ַאלע
טרעטן צו פַארריכטן דעם ּפרָאבלעם זענען גענומען.
מוסטער בריוון צו העלפן איר מיט די ּפרָאצעדורן פאר
ָאנהייבן ,אויף זייַ ט .19
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פרי אריינמישונג ּפרָאגרַאם
קָאנטַאקט אינֿפָארמַאציע
ֿפַאר מער אינֿפָארמַאציע וועגן די פרי אריינמישונג
ּפרָאגרַאם בַאדינונגען ,קָאנטַאקט:
ניו יארק שטַאט דעּפַארטמענט פון געזונט
Bureau of Early Intervention
Corning Tower Building, Room 287
Empire State Plaza
Albany, New York 12237-0660
(473-7016 )518
Fax: (518) 486-1090
E-mail: beipub@health.ny.gov
ָאֿפט געפרעגט שאלות ֿפַאר עלטערן,
 EIPרעגולאצייעסֿ ,פַארבונדענע טערמינען און
ַאבריווייישַאנז ,און טעלעפָאן נומערן ֿפַאר דיין היגע
ּ EIPאיז בנימצא איןwww.health.ny.gov/community/ :
infants_children/early_intervention/county_eip.htm
ֿפַאר מער אינֿפָארמַאציע וועגן פרי אריינמישונג און
אנדערע קינדערֿ-פַארבונדענע בַאדינונגען ,קָאנטַאקט די
פאלגענדע:
“”Growing Up Healthy
("גראינג אפ העלסי")  24שעה לינייע
1-800-522-5006
אין ניו יארק איינרוף 311
Early Childhood Direction Centers
New York State Education Department
(ערלי צ’יילדהוד דירקשן סענטערס
ניו יארק סטעיט בילדונג דעּפַארטמענט)
/www.p12.nysed.gov/specialed/techassist/ecdc
(486-7462 )518
TTY: (518) 474-5652

Assistive Technology (TRAID) Program
(ַאססיסטיווע טעכנָאלָאגיע (ּ )TRAIDפרָאגרַאם)
-www.justicecenter.ny.gov/services
supports/assistive-technology-traid
Parent to Parent of New York State
(עלטער צו עלטער פון ניו יארק סטעיט)
www.parenttoparentnys.org
( 381-4530 )518אדער 1-800-305-8817
Parent Training and Information Centers
(ּפַארענט טרַאינינג און אינֿפָארמַאציע סענטערס)
www.parenttip.org
(546-1700 )585
נאר ניו יארק שטאט1-800-650-4967 :
Starbridge
(די גאנצע שטאט ַאחוץ ֿפַאר די  5בארָאוז פון ניו יארק סיטי)
www.starbridgeinc.org
( 546-1700 )585אדער ( 1-800-650-4967אין )NYS
INCLUDEnyc
(באדינען די  5באראוז פון ניו יארק סיטי)
פריערדיק רעסָאורסן ֿפַאר קינדער מיט סּפעציעלע נויטיק)
www.includenyc.org
(677-4650 )212
Advocates for Children of New York
(ַאדווָאקַאטעס ֿפַאר קינדער פון ניו יארק)
( באדינען די  5באראוז פון ניו יארק סיטי)
www.advocatesforchildren.org
 1-800-427-6033אדער (947-9779 )212

New York Parent and Kid Connection Helpline
(ניו יארק ּפַארענט און קינד קַאנעקשַאן העלפּלינייע)
)1-800-345-KIDS (5437
(בנימצא מאנטאג-פרייטאג )00 :00-5 :9
NYS Justice Center for the Protection
of People with Special Needs
( NYSג’אסטיס סענטער ֿפַאר די שוץ פון מענטשן מיט
סּפעציעלע נידז)
-www.justicecenter.ny.gov/services
supports/advocacy
 1-800-624-4143אינפארמאצייע און רעפערראל
(מאנטק צו פרייטאג )8:30am-4:30pm
 :TTYאיינרוף  7-1-1פאר דער ניו יארק סטעיט ריליי
אפערעטער און געב די נומער 1-800-624-4143

פרי אריינמישונג טרעטן :די איקערדיק וועגוויזער פאר עלטערן פון די פרי אריינמישונג ּפרָאגרַאם
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"פרי אריינמישונג שריטן" טשַארט
פאמילייע
דאגות

 .1רעפעררַאל

(סיידן עלטערן איז קעגן)

• רעפעררַאל מקור ָאדער פָאטער פארמוטעט אז די
קינד האט אנטוויקלונגען פַארהַאלטענעש ָאדער
אומפעייקייטן
•פַאמיליע איז אינפָארמירט אויף בענעפיטן פון
פרי אריינמישונג פראגראם ()EIP
•קינד איז גערופן צו פרי אריינמישונג ( )EIOאין
צוויי טעג פון אידענטיפיקאציאן
•  EIOבאשטימט די ערשטן סערוויס
קאארדינאטור

 .2ערשטן סערוויס
קָאָארדינַאטָאר
• גיט אינֿפָארמַאציע וועגן ּEIP
• אינפָארמירט די משּפחה פון רעכט
•איבערקוקט רשימה פון עווַאלוַאטָארס
• באקומט פַארזיכערונג\מעדיקעייד
אינֿפָארמַאציע
• באקומט אנדערע בַאטייַ טיק
אינֿפָארמַאציע

 .3עוועלואציע*

 .4די  IFSPזיטצונג *

• באשטימען בארעכטיגונג
(אּפציַאנַאל)
• משּפחה ַאסעסמַאנט ַ

(אויב דער קינד איז בארעכטיגט)

• קלייַ בט אינֿפָארמַאציע ֿפַאר
די אינדיווידוַאלע משּפחה
באדינונגען פלאן ()IFSP

• פַאמילייע באשטייט געוואלטע רעזולטאטן
• פרי אריינמיושנג בַאדינונגען סּפעסַאפייד

פרי אריינמישונג בַאדינונגען *
• ַאססיסטיווע
טעכנָאלָאגיע דעוויסעס
און בַאדינונגען
• ַאודיָאָאלָאגי

• ּפסיכָאלָאגישע בַאדינונגען
• רעסּפיט סערוויס

• ַאנטוויקלען געשריבענע ּפלַאן
• משפחה און  EIOשטימען צו IFSP

•אידענטיפיצירן ָאנגעָאיינע סערוויס קאארדינאטור ()OSC
•  EIOבאקומט סושיאל סעקיוריטי נומער ()s

• סערוויס קָאָארדינַאציע
•סוציאלע ַארבעט
בַאדינונגען

• פאמילייע טריינינג,
בעראטונג ,היים וויזיטן,
און עלטעאן שטיצן גרופן • סּפעציעלע לימודים
• סּפיטש-שּפרַאך
• מעדיציניש בַאדינונגען
ּפַאטַאלַאגייע
בלויז ֿפַאר דיַאגנָאסטיק
צוועקן
ָאדער ָאּפשַאצונג
• זעאונג באדינונגען
בַאדינונגען
• קינדער
• געזונט באדינונגען

• נוטרישאנס סערוויסעס
•ָאקיוּפַאשיָאנַאל
טעראּפיע
ַ
טעראּפי
ַ
• פיזיקַאל

• די קיצער און רעפארט
דערלאנגט פריערדיק
צו IFSP

געביטן פון ַאנטוויקלונג
• קאגניטיווע
• פיזישע (ַארייַ נגערעכנט זעאונג און געהער)
• קָאמוניקַאציע
• סאציאלע\עמָאציָאנאלע
ַאדאּפטיווע ַאנטוויקלונג
ַ
•

• טרַאנסּפָארטַאציע און
ֿפַארבונדענע קָאסט

 IFSP .5איבערקוק זעקס
חדשים ,עווַאלוַאצייע יארליך
• די בַאשלוס איז געמאכט צו פָארזעצן ,לייגן,
מָאדיפיצירן ָאדער אויסמעקן ַאוטקַאמז,
סטרַאטעגיעס און\ָאדער בַאדינונגען
• אויב דער פָאטער פָאדערט ,מעג איבערקוקן פריער
(אויב דער פָאטער פָאדערט ַא פַארגרעסערן אין
בַאדינונגען EIO ,קען פרעגן ֿפַאר ַא סאפלעמענטאל
ַאּפלַאקיישַאן)

 .6איבערגַאנג
• ּפלַאן ֿפַאר איבערגַאנג
ַארייַ נגערעכנט אין IFSP
•איבערגאנג צו:
 באדינונגען אונטער סעקשן  4410פוןדי בילדונג געזעץ (סיסטעם )3-5
אדער
 אנדערע פרי קינדשַאפט בַאדינונגען,ווי דארף .5

* ּפַארענט\גַארדיַאן קען צוטריט רעכט ּפרָאצעס ּפרָאצעדורען.
ּפַארענט\גַארדיַאן צושטימען איז פארלאנגט ֿפַאר עוואלואצייע  ,IFSPאין ,IFSP
פאר צושטעלן באדינונגען אויף  IFSPאון איבערגַאנג.
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ווי צו ָאּפשיקן דיין קינד

(שרייב די דאטע)
(פרי אריינמישונג אפיציאל נאמען)
גאס אדרעס
(שטאט\סטעייט\זיפקאד)
ליבע (שרייב די נאמען פון די פרי אריינמישונג אופיציאל)
איך וויל אפשיקן מיין קינד צו די פרי אריינמישונג ּפרָאגרַאם .מייַ ן קינד איז
(עלטער פון קינד) ,און ער זעט אויס ווי האבן פראבלעמען אין זיין\איר
ַאנטוויקלונג .איך ֿפַארשטיי ַאז איך וועל זיין קאנטאקטירט ביי א דינסט
קאארדינאטאר וואס וועט מי ארקלערן אויף די פראגראם און מעד מיר
העלפן צו קלייבן א עוואלואטאר פון א רשימה וואס וועט דין צוגעשטעלט
צו מיר .איך אויך ֿפַארשטיי ַאז פרי אריינמישונג שריט :א ּפַארענט’ס
בַאסיק גייד צו די פרי אריינמישונג ּפרָאגרַאם וועט זיין צוגעשטעלט צו
מיר.

ב
י
י
שפ

יל

דער בעסטער צייַ ט צו דערגרייכן מיר איז אויף (שרייב טעג און צייט).
בעמעס,

(דיין כסימע)
(שרייב נאמען)
גאס אדרעס
(שטאט\סטעייט\זיפקאד)
(קאונטי)
(ערייא קוד\טעלעפאן נומער)

פרי אריינמישונג טרעטן :די איקערדיק וועגוויזער פאר עלטערן פון די פרי אריינמישונג ּפרָאגרַאם
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ווי צו בעטן צו באריכטן דיין קינד’ס
רעקָארדס

(שרייב די דאטע)
(שרייב די נאמען) Early Intervention Official
גאס אדרעס
(שטאט\סטעייט\זיפקאד)
ליבע (שרייב די פרי אריינמישונג אפיציאל\ סערוויס ּפרַאוויידערז\סערוויס
קאארדינאטאר\עוואלואטאר):

ב
י
י
שפ

אין וויל איבערקוקן די רעקארדס פון מיין קינד (קינד נאמען) וואס
באקומט פרי אריינמישונג באדינונגען פון (נאמען פון די באדינונגען
שפייזער).

יל

אין ֿפַארשטיי ַאז אויב איך הָאב קיין פראגעס ,איך קען הָאבן די
אינֿפָארמַאציע אין די רעקָארדס מיר דארקלערט און איך מעג הָאבן
עמעצער איך קלייב צו איבערקוקן די רעקארדס פאר מיר.
דער בעסטער צייַ ט צו דערגרייכן מיר איז אויף (שרייב טעג און צייט).
בעמעס,

(דיין כסימע)
(שרייב נאמען)
גאס אדרעס
(שטאט\סטעייט\זיפקאד)
(קאונטי)
(ערייא קוד\טעלעפאן נומער)
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ווי צו בעטן מעדיַאציָאן
(שרייב די דאטע)
(שרייב די נאמען) Early Intervention Official
(שרייב די נאמען) County Department
גאס אדרעס
(שטאט\סטעייט\זיפקאד)
ליבע (שרייב די נאמען פון די פרי אריינמישונג אופיציאל)
נָאך אייַ נטיילונג מיין קַאנסערנז מיט מיין דינסט קָאָארדינַאטָאר און די קַאונטי ָ ,EIOמיר קענען נישט
גרייכן א צושטייער וועגן די ּפרַאוויזשַאנז פון פרי אריינמישונג בַאדינונגען ֿפַאר ( שרייב דיין קינד פול נָאמען).
דעריבער ,איך ווָאלט פיילען ַא בקשה ֿפַאר מעדיַאציָאן .
מיר קענען ניט שטימען אויף די ווייטערדיק:
(טשעק ַאלע ווָאס ָאנווענדעט)
□בארעכטיגונג פון מיין קינד ֿפַאר די פרי אריינמישונג ּפרָאגרַאם .איך ֿפַארשטיי ַאז די פָאדערונג ֿפַאר
מעדיַאציָאן מוז זיין געמאכט אין זעקס חדשים פון די דַאטע מיין קינד איז געפונען ניט בארעכטיגט
ֿפַאר בַאדינונגען.
□בעט פרי אריינמישונג בַאדינונגען ָאדער ַאסעסמַאנץ ֿפַאר מיין קינד און משּפחה.
□די קָאונטי האט אפגעזאגט צו צושטעלן פרי אריינמישונג בַאדינונגען ָאדער ַאסעסמַאנץ ֿפַאר מיין
קינד און משּפחה.
□טוישן אין פרי אריינמישונג סערוויסעס ָאדער ַאסעסמַאנץ ֿפַאר מיין קינד און משּפחה.
(שרייב ַא קורץ בַאשרייַ בונג)
.1ווָאס פרי אריינמישונג באדינונגען זיינען דערווייַ ליקע צוגעשטעלט צו דיין קינד און משּפחה?
.2דערקלער ווָאס קען נישט זיין מסכים אויף יעדער געביט ווו איר קענען נישט שטימען.
.3צושטעלן וויכטיקע פאקטן און\ָאדער קאפיעס פון דָאקומענטן ווָאס איר פילסט זיינען וויכטיק ֿפַאר
אנדערע צו לייענען.
.4אייַ נטייל דיין פארגעלייגט לייזונג ָאדער סאלושנז.
איך ֿפַארשטיי ַאז אין צוויי טעג פון באקומען מיין בקשה ,די ָ EIOוועט געבנ צו וויסן די קהילה צונעמענע
קייט דיסּפיוץ הַאכלָאטע צענטער ( )CDRCאין שרייבן ,מיין בעטן ֿפַאר מעדיַאציָאן .די  EIOוועט
קאּפיע פון די ָאנזָאג .אויף דעם באקומען פון די בקשה ,די  CDRCוועט
סימולטאניש און שיקן מיר ַא ָ
קָאנטַאקטן מיר און די  EIOצו דיסקוטירן די מעדיאציָאן ּפרָאצעס.
דער בעסטער צייַ ט צו דערגרייכן מיר איז אויף (שרייב טעג און צייט).
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בעמעס,
(דיין כסימע)
(שרייב נאמען)
(גאס אדרעס\פ.א .קעסטל)
(שטאט\סטעייט\זיפקאד)
(קאונטי)
(ערייא קוד\טעלעפאן נומער)
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ווי צו בעטן ַא אימּפַארטיַאל געהער
(שרייב די דאטע)
Director, Bureau of Early Intervention
NYS Department of Health
Corning Tower Building
Room 287 Empire State Plaza
Albany, New York 12237-0660
ליבע דירעקטאר:
נָאך אייַ נטיילונג מיין קַאנסערנז מיט מיין דינסט קָאָארדינַאטָאר און די קַאונטי פרי אריינמישונג בַאַאמטער,
מיר זענען נישט ביכולת צו דערגרייכן א שטימונג וועגן די ּפרַאוויזשַאנז פון פרי אריינמישונג בַאדינונגען ֿפַאר
מיין קינד .דעריבער ,איך ווָאלט ווי צו בעטן ַא אימּפַארטשַאל געהער ֿפַאר מיין קינד (שרייב דיין קינד'ס פול
נָאמען) וועגן די צושטעלן פון אונדזער פרי אריינמישונג בַאדינונגען.
מיר קענען ניט שטימען אויף די ווייטערדיק:
(טשעק ַאלע ווָאס ָאנווענדעט)
□בארעכטיגונג פון מיין קינד ֿפַאר די פרי אריינמישונג ּפרָאגרַאם .איך ֿפַארשטיי ַאז די פָאדערונג ֿפַאר ַא
אימפארטשאל געהער מוז זיין געמאכט אין זעקס חדשים פון די דַאטע מיין קינד איז געפונען צו זיין
אומפאסיק ֿפַאר בַאדינונגען.
□בעט פרי אריינמישונג בַאדינונגען ָאדער ַאסעסמַאנץ ֿפַאר מיין קינד און משּפחה.
□די קָאונטי האט אפגעזאגט צו צושטעלן פרי אריינמישונג בַאדינונגען ָאדער ַאסעסמַאנץ ֿפַאר מיין
קינד און משּפחה.
□טוישן אין פרי אריינמישונג סערוויסעס ָאדער ַאסעסמַאנץ ֿפַאר מיין קינד און משּפחה.
(שרייב ַא קורץ בַאשרייַ בונג)
 .1ווָאס פרי אריינמישונג באדינונגען זיינען דערווייַ ליקע צוגעשטעלט צו דיין קינד און משּפחה?
 .2דערקלער ווָאס קען נישט זיין מסכים אויף יעדער געביט ווו איר קענען נישט שטימען.
 .3צושטעלן וויכטיקע פאקטן און\ָאדער קאפיעס פון דָאקומענטן ווָאס איר פילסט זיינען וויכטיק ֿפַאר
אנדערע צו לייענען .אויב עס זענען אנדערע מענטשן ווָאס איר גלויבט זיי קען זיין פאטענציאלע
עדים מיט רעלעוואנטע אינפארמאציע,ביטע מאך א רשימה וועמען זיי זענען און פארווָאס איר
טרַאכט זיי קענען זיין וויכטיק.
 .4אייַ נטייל דיין פארגעלייגט לייזונג ָאדער סאלושנז.
איך פארשטיי אז עמעצער פון די ניו יארק סטעייט דעפארטמענט פון געזונט ,ווועט מיר קונטאטירן ווען די
בריוו איז באקומען.
דער בעסטער צייַ ט צו דערגרייכן מיר איז אויף (שרייב טעג און צייט).
בעמעס,
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(דיין כסימע)
(שרייב נאמען)
(גאס אדרעס\פ.א .קעסטל)
(שטאט\סטעייט\זיפקאד)
(קאונטי)
(ערייא קוד\טעלעפאן נומער)
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ווי צו מַאכן ַא סיסטעמס קלאג
(שרייב די דאטע)
Director, Bureau of Early Intervention
NYS Department of Health
Corning Tower Building
Room 287 Empire State Plaza
Albany, New York 12237-0660
ליבע דירעקטאר:
איך בין ַאווער ַאז איך קען ַאדרעס מיין קַאנסערנז מיט די דינסט קָאָארדינַאטָאר ,די פרי אריינמישונג ( )EIשּפייַ זער ,די קַאונטי ָאדער
די סטעייט; ָאבער ,איך וויל צו שיקן ַא פָארמַאלע קלָאג ווייַ ל איך גלויב ַאז עס  EIשפייזער און\ָאדער קַאונטי און\ָאדער סטעייט
ווייַאלייטיד טייל  ,Cטיטל  34פון די קָאוד פון פעדעראלע רעגולאציאנען ָאדער ניו יארק קָאדסּ ,כללים און רעגולאציאנען סובּפַארט
ָ 4 69אדער טיטל -IIא פון ַארטיקל  25פון די ּפובליק געזונט געזעץ.□ דארקלער די ַאלעדזשַאד פארלעצונג ֿפַאר דעם  EIסיסטעם קלָאג:
(שרייב ַא קורץ בַאשרייַ בונג פון די ּפרָאבלעם און אריינלעג פאקטן וואס זענען פארבונדען צו די סיסטעם קלאג.
איר קען אויך צולייגן נָאך דָאקומענטן צו דיין סיסטעם קלָאג).
□ אויב די פארלעצונג געהערט צו ַא סּפעציפישע קינד:
(שרייב דעם קינד'ס נָאמען\דַאטע פון געבורט\היים ַאדרעס\קָאונטי פון וווינָארט פון קינד).
(שרייב די נָאמען פון די  EIסערוויס שּפייַ זער דינען קָאָארדינַאטָאר און די נָאמען פון קיין ַאגענטורוואס דינען די קינד).
(שרייב ַא פָארשלָאג לייזונג ָאדער רעזולטאטן צו די פארלעצונג).
איך פארשטיי אז:
• די ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון געזונט (דעפארטמענט) קען פארשן בלויד די פארלעצונג אויב עס האט פאסירט
דורך אין יאר איידער פון די דעפארטמענט באומען די בריוו.
• אויב ַא סיסטעם דיסּפיוט די ַארויסגעבן פון ַא ימּפַארשַאל געהער ָאדער מעדיַאציָאן די דעּפַארטמענט מוז שטעלן בַאזונדער
קיין טייל פון די סיסטעם ַאז איז ַאדרעסד;
• אויב ַא ַארויסגעבן איז אויפגעשטאנען ַאז שוין האט בַאשלָאסן אין מעדיַאציָאן ָאדער א אימּפַארשַאלע געהער אויף די זעלבע
ּפַארטיעס ,די בַאשלוס פון די מעדיַאציָאן ָאדער אימּפַארשַאלע געהער איז מכובד ווערן;
• מיין סיסטעם קלָאג וועט זיין געפארשט אין  60טעג פון באקומען און אז איך קען זיין אינטערוויוד און וועט בַאקומען ַא
געשריבן ענטפער;
• די צייט קען זיין פארלענגערט ,אויב עס זענען פאלן מיט די סיסטעם קלאג ,אין ווָאס די ּפַארטיעס אויסדערוויילט צו דינגען
אין מעדיאציאן; און
• אין דער זעלביקער צייַ ט איך שיק דעם סיסטעם קלאג צו די דעּפַארטמענט ,עס איז פארלאנגט ַאז:
קאּפיע פון דעם סיסטעם קלאג צו:
– איך פָארויס ַא ָ
• מיין קינד דינסט קָאָארדינַאטָאר ,ווען די סיסטעם קלָאג איז קינד סּפעציפיש;
• די קָאונטי פרי אריינמישונג אפיציאל אדער פרי אריינמישונג מאנעג’ער ; און
• קיין  EIשּפייַ זער ווָאס איז די טעמע פון דעם סיסטעם קלָאג; אדער
– איך מעג פארלאנגן ַאז די דעּפַארטמענט פָארווארדעט די סיסטעם קלָאג צו די ּפַארטיס ליסטעד אויבן
ַאנשטָאט פון מיין פָארווערדינג די קלָאג.
דער בעסטער צייַ ט צו דערגרייכן מיר איז אויף (שרייב טעג און צייט).
בעמעס,
(דיין כסימע)
(שרייב נאמען)
(גאס אדרעס\פ.א .קעסטל)
(שטאט\סטעייט\זיפקאד)
(קאונטי)
(ערייא קוד\טעלעפאן נומער)
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נָאטעס

נָאטעס

די ניו יארק סטעיט פרי אריינמישונג פראגראם דיסקרימינרט נישט ביי די באזע פון באהינדערונג ,פאר איינטריט צו ,אדער באהאנדלונג
אדער ארבעט ,אין זייערע פראגראמען און ַאקטיוויטעטן.
אויב איר פילט אז איר זיינט געווען דיסקרימינרט קעגן אריינטרעטן אדער צוטריט צו ,אדער באהאנדלונג אדער ארבעט אין די ניו יארק
סטעיט פרי אריינמישונג פראגראם ,איר קענסט ,אין צוגאב צו אנדערערעכט און סיי וועלכע רעפוע ,זיך פארבינדן מיטBureau of Early :
.Intervention, New York State Department of Health, Empire State Plaza, Corning Tower, Room 287, Albany, NY 12237-0660

נאכפאלג אונז אויף:
health.ny.gov
facebook.com/nysdoh
twitter.com/healthnygov
youtube.com/nysdoh
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