الدارجين
بمقاطعة سنوھوميش
(Snohomish County
Early Intervention
)Program

Snohomish County
Early Intervention Program
3000 Rockefeller Ave. M/S 305
Everett, WA 98201

ضع
برنامج التدخل المبكر للر ّ

.

إذا كان لديكم مخاوف
حول نمو طفلكم...

ف ي ج ب ا ال ت ص ا ل
ببرنامج التدخل المبكر للرضع
الدارجين بمقاطعة سنوھوميش
 425-388-7402أو 1-800-927-9308
EarlyInterventionProgram@snoco.org
سنحدد لكم موعداً للزيارة إلجراء تقييم للنواحي
النمائية لطفلكم دون تكلفة لكم.
وإذا كان طفلكم مؤھالً لبرنامجنا،
فسنقوم بالتالي:

ب ر ن ا م ج ت ا ب ع ل ح ك و م ة ا ل و ال ي ة
والحكومة الفيدر
ا ل ي ة ل أل ط ف ا ل ذ و ي
ا ل ن م ائ ية من
ال ت أخر ّ ات
ا ل و ال د ة إ ل ى س ن ا ل ث ا ل ث ة م ن



وضع خطة خدمة عائلية حسب االحتياجات
الفردية



تقديم المساعدة لكم في الوصول إلى الموارد
المجتمعية أو تحديدھا أو كالھما



مساعدتكم على العمل مع طفلك في بيئات طبيعية
للتعل~م من أجل ترويج التعليم والنماء

قبل الشعار مطبوع بإذن من إدارة التعلّم المبكر .تمّ تمويل برنامج الدعم المبكر للرضع والدارجين من
قانون تعليم األفراد ذوي إعاقات ).(Individuals with Disabilities Education Act

Arabic

بالشراكة مع...









All school districts in Snohomish County
)ChildStrive (formerly Little Red School House
Hearing, Speech & Deafness Center
Kindering
Listen and Talk
Providence Children’s Center
Seattle Children’s Family Conversations
Sherwood ExCEL
Wonderland Developmental Center

خدمات التدخل المبكر
بمقاطعة سنوھوميش
(Snohomish County
)Early Intervention Services


تقديم خدمات منسّقة ذات نوعية عالية مثل عالج
النطق ،والعالج الوظيفي والبدني ،والتعليم.



تقديم التدريب والمساندة لآلباء والقائمين بالعناية
من أجل البناء على أساس النقاط القوية التي تتمتع
بھا العائلة.



تعزيز نماء األطفال في فرص التعلّم اليومية.



تقديم خدمات في بيئة تعلّمية طبيعية في
 منزلك
 مكان رعاية طفلك
 الح ّي الذي تعيش فيه
 في أي مكان يعيش ويتعلم ويلعب فيه
عادة األطفال في مراحلھم النمائية

مواقع إلكترونية مفيدة
إدارة التعلّم المبكر لوالية واشنطن
(The Washington State
)Department of Early Learning

www.del.wa.gov/development/esit
اإلعاقات النمائية بمقاطعة سنوھوميش
(Snohomish County
)Developmental Disabilities

www.snoco.org
إبحث عن اإلعاقات النمائية)(Developmental Disabilities

The Arc of Snohomish County

www.arcsno.org
شعبة اإلعاقات النمائية التابعة للوالية
(The State Division of
)Developmental Disabilities

www.dshs.wa.gov/ddd
تقديم
برنامج المساندة المبكرة لألطفال الرضّع والدارجين

)(Early Support for Infants and Toddlers Program

بإدارة التعليم المبكر لوالية واشنطن

إدارة الخدمات اإلنسانية
بمقاطعة سنوھوميش
Snohomish County

Human Services

نؤمن بأن أن اآلباء ھم المعلمون
األساسيون ألطفالھم.

ما ھو برنامج التدخل المبكر؟
برنامج التدخل المبكر ھو شراكة بين العائالت
والمھنيين المتخصصين في مجال
الطفولة المبكرة.
يدعم برنامج التدخل المبكر نمو ونماء وتعلّم
األطفال ذوي التأ ّخرات أو اإلعاقات
النمائية من الوالدة إلى سن
الثالثة من العمر.

