
إدارة الصحة العامة في ماساتشوستس
مكتب صحة األسرة والتغذية 

قسم التدخل المبكر
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أين يمكنني التعرف على المزيد حول 
برنامج التدخل المبكر؟

اتصل بدليل االستعالمات المركزي على الرقم 
 8437-905-800-1، أو تفضل بزيارة الموقع
massfamilyties.org للحصول على قائمة 

 ببرامج معتمدة للتدخل المبكر التي توفر 
خدماتها في مدينتك أو بلدتك.

 ما هو
 برنامج

التدخل المبكر؟

 Massachusetts Department of Public Health 
)إدارة الصحة العامة بوالية ماساتشوستس(
 Bureau of Family Health and Nutrition 

)مكتب صحة األسرة والتغذية(
 Division of Early Intervention Services 

)شعبة خدمات التدخل المبكر(
250 Washington Street

Boston, MA 02108

mass.gov/dph/earlyintervention
اتصل بالرقم:  624-6060 (617)

إن برنامج التدخل المبكر (EI) في والية 
ماساتشوستس (EI) هو برنامج ُمعد للرضع 

واألطفال الصغار )منذ الوالدة حتى سن 3 
سنوات( لديهم تأخر في النمواو قد يكونو 
عرضة إلمكانية تأخر في التطور و النمو.

ُصممت خدمات التدخل المبكر (EI) للمساعدة 
على دعم األسر ومقدمي الرعاية، وتعزيز 
تطور وتعلم الرضع واألطفال الصغار من 

خالل األنشطة الفردية والمناسبة من الناحية 
التطويرية ضمن تجارب الحياة اليومية للطفل 

واألسرة.

يوفر برنامج التدخل المبكر (EI) الخدمات التي 
تتركز على األسرة والتي من شأنها دعم نمو 

األطفال المؤهلين من خالل مساعدة الطفل فيما 
يلي:     

 تطوير مهارات تفاعلية اجتماعية إيجابية 	 
)بناء العالقات(.

اكتساب المعرفة والمهارات )التعلم(.	 
 استخدام السلوك المناسب لتلبية احتياجاتهم 	 

)تطوير االستقالل(.

ومساعدة األسر فيما يلي:

معرفة حقوقهم.	 
تلبية احتياجات أطفالهم.	 
مساعدة أطفالهم في التطور والتعلم.	 
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http://www.massfamilyties.org
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من هو مؤهل لالشتراك في برنامج 
التدخل المبكر (EI)؟

يمكن أن تكون أي أسرة من والية ماساتشوستس لديها 
طفل يقل عمره عن ثالث سنوات مؤهلة لتلقي خدمات 

التدخل المبكر (EI) إذا كان الطفل:

ا في مجال واحد أو 	  ال يحقق المعالم المالئمة عمرًيّ
أكثر من مجاالت النمو.

 تم تشخصيه بحاالت معينة يمكن أن تؤدي إلى تأخر 	 
في النمو.

لديه تاريخ طبي واجتماعي يمكنه أن يعرض الطفل 	 
إلمكانية تأخر في التطور و النمو.

كيف يتم إجراء اإلحالة؟
إن العملية بسيطة. يمكن ألي شخص )أحد اآلباء أو 

طبيب أو مقدم رعاية أو ُمعلم أو صديق( العثور على 
برنامج معتمد للتدخل المبكر من خالل االتصال على 

 الرقم 
 Family TIES 8437-905-800-1 أو زيارة موقع

على الرابط massfamilyties.org. يتم إجراء 
اإلحاالت مباشرًة إلى أحد البرامج المعتمدة. ليست 

هناك حاجة إلى وصفة طبية أو إحالة من مقدم الرعاية 
الصحية.

ما الذي يحدث عقب اإلحالة؟
سُيكمل أحد فرق التدخل المبكر (EI) تقييًما لتحديد 

مدى األهلية. ينظر التقييم إلى جميع مجاالت 
نمو الطفل وكذلك المعلومات حول والدة الطفل 
وتاريخه الطبي وأسرته. يتم وضع خطة خدمة 

فردية لألسرة (IFSP) بالشراكة مع األسرة في حالة 
كان الطفل موهالً. ُتعد خطة الخدمة الفردية لألسرة 

(IFSP) وثيقة عمل تحدد نتائج التدخل المبكر 
والخدمات التي سيتم توفيرها إلى الطفل واألسرة 

وغيرهم من مقدمي الرعاية. 

يعقد اجتماع لكتابة خطة خدمة األسرة الفردية 
(IFSP) خالل 45 يوًما من تاريخ إحالة الطفل 

إلى برنامج التدخل المبكر (EI). ُيعيَّن منسق 
خدمات لضمان تلبية أولويات األسرة واحتياجاتها 

وشواغلها، وتنسيق التعاون فيما بين جميع 
أعضاء فريق التدخل المبكر (EI) وأعضاء الفريق 

المجتمعي.

من يوفر خدمات التدخل المبكر (EI)؟
يتم توفير الخدمات بواسطة فريق يضم أسرة 

 (EI) الطفل. يمكن تقديم خدمات التدخل المبكر
بواسطة أخصائي تنموي أو معالج طبيعي أو 
أخصائي النطق واللغة أو أخصائي نفساني أو 

أخصائي عالج وظيفي أو أخصائية  اجتماعية أو 
ممرضة وغيرهم من مقدمي الخدمات المتخصصة.

يؤمن فريق التدخل المبكر (EI) بأهمية إقامة 
العالقات والشراكات المتكافئة مع أفراد األسرة 

ومقدمي الرعاية حتى يمكن إجراء األنشطة 
واإلستراتيجيات طوال اليوم لتعزيز نمو الطفل.

أين وكيف يتم تقديم الخدمات؟
يتطور الرضع واألطفال الصغار ويتعلمون من 

خالل التجارب اليومية المفيدة والتفاعالت مع 
األشخاص المألوفين في أماكن مألوفة. يمكن أن يعني 

ذلك أن الخدمات يتم تقديمها في المنزل أو في في 
روضة األطفال أو مجموعات اللعب أو داخل مجتمع 

األسرة. تعمل الخدمات على النحو األمثل عندما 
تشارك األسر ومقدمو الرعاية في أنشطة الزيارات 

المنزلية.

إن عملية التدخل المبكر منذ االتصال األولي إلى 
االنتقال من البرنامج، تكون تعاونية وفردية وتعكس 

أولويات الطفل واألسرة وأساليب تعلمهم وثقافتهم 
ومجتمعهم.

 من يدفع مقابل خدمات التدخل 
المبكر (EI)؟

ُتغطي أغلبية شركات التأمين الصحي خدمات التدخل 
المبكر (EI). ال تتكبد األسرة مبالغ مشاركة في الدفع 
أو خصومات تأمينية أو غيرها من التكاليف. ُتغطي 

إدارة الصحة العامة في والية ماساتشوستس وبرنامج 
MassHealth وجهات التأمين الصحي الخاصة 

.(EI) خدمات التدخل المبكر

http://www.massfamilyties.org

