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كلما كان التدخل مبكًرا،
كانت النتائج أفضل 

إذا كان لديك طفل عمره أقل من 3 أعوام وكنت تعتقد أنه ربما يعاني من تأخر أو 
إعاقة، فيمكن لبرنامج التدخل المبكر تقديم المساعدة.

سنقوم أوًل بتعيين منسق خدمات لمساعدتك خالل عملية التدخل المبكر.

وسوف نجري فحًصا دقيًقا لطفلك لمعرفة ما إذا كان يعاني أو تعاني من أي تأخر وما إذا كان 
مؤهاًل لاللتحاق ببرنامج التدخل المبكر.

إذا كان طفلك مؤهاًل لبرنامج التدخل المبكر، فسوف نتعاون معك من أجل تصميم برنامج خاص 
لمساعدة طفلك. 

سوف يقضي معالجو ومدرسو برنامج التدخل المبكر وقًتا معك ومع طفلك وعائلتك،— في منزلك 
أو في مركز الرعاية النهارية الخاص بطفلك أو مع جليسة طفلك—، لمساعدتك على تعلم كيفية 

مساعدة طفلك. 

وسوف نقدم لك نصائح عملية ونقترح طرًقا لمساعدة طفلك باستخدام الروتين اليومي لعائلتك من 
أجل الحصول على أفضل النتائج الممكنة. 

عندما يكون طفلك مستعًدا لمغادرة برنامج التدخل المبكر عند بلوغه عامه الثالث، فسوف نساعدك 
على وضع خطة انتقالية من أجل العثور على الخدمات المناسبة لك ولطفلك. 

سوف يقدم برنامج التدخل المبكر الدعم لك خالل كل خطوة في هذا الطريق!

يختلف الُرضع واألطفال الصغار في مراحل تعلمهم ونموهم. فقد يتحدث أحد األطفال في وقت لحق. 
وقد يمشي آخر في وقت مبكر.

قد تقلق بسبب مواجهة طفلك، أو أحد األطفال الذين تهتم ألمرهم، لصعوبات في التحدث أو الجلوس أو 
الحفاظ على توازنه أو الحبو أو المشي أو تناول الطعام أو اللعب أو فهم التعليمات. 

ربما ُولِد طفلك في موعد مبكر أو أنه صغيًرا للغاية. ربما يظهر هو أو هي القليل من الهتمام بك أو 
باآلخرين. ربما أخبرك أحد األطباء أن طفلك مصاب بمتالزمة داون أو الشلل الدماغي أو التوحد أو 

بإحدى إعاقات النمو.

عندما يحصل األطفال على المساعدة المتعلقة بالتأخر واإلعاقات في وقت مبكر، تكون لديهم فرص 
أفضل في الوصول إلى قدراتهم الكاملة. إن طاقم عمل برنامج التدخل المبكر متاحون للتأكد من 

حصول طفلك على بداية رائعة في الحياة. 



إذا كنت تعتقد أن طفلك قد يكون يعاني من تأخر أو إعاقة، فتوجد 
مساعدة متاحة.

تعرف على المزيد حول برنامج التدخل المبكر. 
تحدث إلى طبيبك أو اتصل بالرقم 311 واطلب الحصول على خدمات التدخل المبكر 

 .nyc.gov/health/earlyint أو قم بزيارة )Early Invervention(

إن خدمات التدخل المبكر سرية وتطوعية ومجانية للعائالت،* بصرف النظر عن الدخل أو حالة الهجرة أو 
التأمين. 

*إذا كان لديك تأمين صحي، بما في ذلك Medicaid، فسيتم استخدامه للدفع مقابل الحصول على خدمات التدخل المبكر دون أن تتحمل تكاليف 
مباشرة. 
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