نیو یارک سٹی

ارلی انٹروینشن
پروگرام

اعانتی ٹیکنالوجی:

جتنا پہلے ہو ،اتنا ہی بہتر ہے

کھیلنے اور سیکھنے میں آپ کے بچے
کی مدد کے لیے ٹولز
اعانتی ٹیکنالوجی

والے آالت سے ارلی انٹروینش پروگرام()Early Intervention Program میں شامل بچوں اور نونہالوں
کو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے ،ان سے سیکھنے اور ان کے ساتھ میل جول بنانے میں مدد ملتی ہے۔ آالت سادہیا پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ ان میں
شامل ہیں:
سماعتی امدادی آالت
بات کرنے اور سمجھنے میں بچوں کی مدد کرنے کے لیے ٹولز
جن بچوں کو دیکھنے میں پریشانی ہے ان کے لیے روشنیوں اور آوازوں والے کھلونے
حرکی تاخیر میں مبتال بچوں کے لیے خصوصی اسٹرالرز ،اسٹینڈرز ،واکرز اور فیتے
خاص چمچے یا پیالیاں جن سے آپ کے بچے کو روزمرہ کی سرگرمیوں میں مدد مل سکتی ہے

مزید جاننے کے لیے ،اپنے ارلی انٹروینش تھیراپسٹ سے بات کریں۔
اگر آپ اور آپ کے ارلی انٹروینش تھیراپسٹ اس امر پر متفق ہو جاتے ہیں کہ اعانتی ٹیکنالوجی واال آلہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کے لیے درست ہو
سکتا ہے تو:
آپ کی تحریری اجازت سے ،آپ کی ارلی انٹروینشن ٹیم کا ایک ممبر ہر آلے کے لیے ایک نسخہ حاصل کرنے کے لیے آپ کے فیملی ڈاکٹر
سے رابطہ کرے گا۔
اس کے بعد آپ کی ٹیم درخواست جمع کرائے گی۔
ارلی انٹروینشن کے عملہ کے ذریعہ درخواست منظور کر لیے جانے پر ،ایک وینڈر آپ کے بچے کے لیے ایک درست آلے کا انتخاب کرنے
کے واسطے آپ اور آپ کے تھیراپسٹ کے ساتھ کام کرے گا۔
آلہ آپ کو موصول ہو جانے پر ،وینڈر اور آپ کا ارلی انٹروینشن تھیراپسٹ آپ کو اسے بحفاظت استعمال کرنے کا طریقہ بتائے گا۔

آلے کو آزما کر اپنے بچے کے لیے بہترین چیز پتہ کریں۔
کچھ آالت کافی پیچیدہ ہو سکتے ہیں ،لیکن اکثر آپ کے بچے کے لیے بہترین آالت کافی سادہ ہو
سکتے ہیں ،جیسے چپٹے دستے واال چمچہ۔
نیو یارک سٹی کا یونائٹیڈ سریبرل پالسی (United Cerebral Palsy) کا ٹرایڈ سنٹر
(TRAID Center) اعانتی ٹیکنالوجی والے مختلف آالت کی بابت مفت میں جاننے میں
آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ ان میں سے کچھ آئٹمز ادھار لینے اور اپنے بچے یا نونہال کے
ساتھ آزمانے کے لیے بھی دستیاب ہیں۔ اپنے تھیراپسٹ کے ساتھ مل کر ،یا اپنے طور پر،
آپ شہر پیماTRAID سنٹر سے 718-436-7979 ،ایکسٹینشن 711پر یا
techworks@ucpnyc.org پر رابطہ کر کے اپنی ضروریات کے بارے میں
بات کر سکتے یا آالت کے بارے میں جاننے کے لیے ایک اپائنٹمنٹ طے کر سکتے ہیں۔

تصویر © 2015 Rifton Equipment۔ اجازت لے کر استعمال کی گئی۔

Urdu

