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Tôi có thể tìm hiểu thêm về 
dịch vụ Can Thiệp Sớm ở đâu?

Xin gọi Tổng đài theo số 1-800-905-8437 
hoặc vào trang massfamilyties.org để xem 
danh sách các chương trình Can Thiệp Sớm 
được chứng nhận phục vụ cho thành phố 
hoặc thị trấn của quý vị. 

Can Thiệp Sớm 
là gì?

Massachusetts Department of Public Health  
(Sở Y Tế Công Cộng Massachusetts)

Bureau of Family Health and Nutrition  
(Văn Phòng Sức Khỏe Gia Đình Và Dinh Dưỡng)

Division of Early Intervention Services  
(Bộ Phận Dịch Vụ Can Thiệp Sớm)

250 Washington Street
Boston, MA 02108

mass.gov/dph/earlyintervention
Xin gọi: (617) 624-6060

Chương trình Can Thiệp Sớm (EI) 
của Massachusetts là một chương 
trình dành cho trẻ sơ sinh và trẻ 
nhỏ (trẻ mới sinh đến 3 tuổi) bị 
chậm phát triển hoặc có nguy cơ 
chậm phát triển. 

Các dịch vụ Can Thiệp Sớm (EI) được 
thiết kế để giúp hỗ trợ các gia đình 
và những người chăm sóc và để 
tăng cường sự phát triển và học hỏi 
của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ qua các 
hoạt động cá nhân hóa, phù hợp 
với gia đoạn phát triển trong cuộc 
sống hàng ngày của trẻ và gia đình.

Chương trình Can Thiệp Sớm cung cấp các 
dịch vụ với gia đình là trọng tâm để hỗ trợ sự 
phát triển của trẻ em hội đủ điều kiện bằng 
cách giúp cho trẻ:     

• Phát triển các kỹ năng xã hội-cảm xúc tốt 
(xây dựng quan hệ).

• Trau dồi kiến thức và kỹ năng (học tập).
• Áp dụng những hành vi phù hợp để đáp 

ứng nhu cầu của trẻ (phát triển sự độc 
lập).

Và bằng cách giúp đỡ gia đình các em:

• Hiểu biết các quyền của mình.
• Nói lên nhu cầu của con mình.
• Giúp con mình phát triển và học tập.



Ai hội đủ điều kiện nhận dịch 
vụ Can Thiệp Sớm (EI)?
Bất kỳ gia đình nào ở Massachusetts có con dưới 
ba tuổi đều có thể hội đủ điều kiện nhận dịch vụ 
Can Thiệp Sớm (EI) nếu trẻ:

• Chưa đạt được các cột mốc phù hợp với độ 
tuổi trong một hoặc nhiều lĩnh vực phát triển.

• Được chẩn đoán là có một số tình trạng có 
thể dẫn đến chậm phát triển.

• Có tiền sử bệnh lý hoặc xã hội có thể khiến trẻ 
có nguy cơ chậm phát triển.

Việc giới thiệu được thực hiện 
như thế nào?
Thủ tục này khá đơn giản. Bất kỳ ai (cha mẹ, 
phụ huynh, bác sĩ, người chăm sóc, giáo viên 
hoặc bạn bè) có thể tìm một chương trình Can 
Thiệp Sớm được chứng nhận bằng cách gọi 
đến 1-800-905-8437 hoặc vào trang mạng của 
Family TIES tại massfamilyties.org. Gia đình được 
giới thiệu trực tiếp đến một chương trình được 
chứng nhận. Không cần nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe chỉ định điều trị hoặc giới 
thiệu bảo hiểm.

Điều gì xảy ra sau khi quý vị 
được giới thiệu?
Một nhóm Can Thiệp Sớm (EI) sẽ đánh giá 
con quý vị để xác định khả năng hội đủ 
điều kiện. Cuộc đánh giá này xem xét tất 
cả các lĩnh vực phát triển của trẻ cũng như 
thông tin về sinh nở, tiền sử bệnh lý và gia 
đình của trẻ. Nếu trẻ hội đủ điều kiện, một 
Kế hoạch Dịch vụ Gia Đình Cá Nhân Hóa 
(Individualized Family Service Plan, IFSP) sẽ 
được phát triển phối hợp cùng với gia đình. 
IFSP là một tài liệu làm việc trong đó có phác 
thảo kết quả can thiệp sớm và các dịch vụ 
sẽ được cung cấp cho trẻ, gia đình và những 
người chăm sóc khác. 

Một cuộc họp để viết kế hoạch IFSP sẽ diễn 
ra trong vòng 45 ngày kể từ khi trẻ được giới 
thiệu đến chương trình Can Thiệp Sớm (EI). 
Một điều phối viên dịch vụ được chỉ định 
để đảm bảo các ưu tiên, nhu cầu và những 
mối lo ngại của gia đình được giải quyết và 
để phối hợp sự hợp tác giữa tất cả các thành 
viên nhóm Can Thiệp Sớm (EI) và cộng đồng.

Ai cung cấp các dịch vụ Can 
Thiệp Sớm (EI)?
Dịch vụ được cung cấp bởi một nhóm trong 
đó có cả gia đình của trẻ. Các dịch vụ Can 
Thiệp Sớm (EI) có thể được cung cấp bởi các 
chuyên viên về phát triển, chuyên viên vật lý 
trị liệu, chuyên viên bệnh học ngôn ngữ – lời 
nói, nhà tâm lý học, chuyên viên trị liệu chức 
năng hoạt động, nhân viên xã hội, y tá và các 
nhà cung cấp dịch vụ chuyên môn khác.

Nhóm Can Thiệp Sớm (EI) tin vào sự quan 
trọng của việc thiết lập các mối quan hệ và 
hợp tác bình đẳng với các thành viên gia 
đình và người chăm sóc để các hoạt động và 
kế hoạch có thể được thực hiện suốt trong 
ngày nhằm tăng cường sự phát triển của trẻ.

Các dịch vụ được cung cấp ở 
đâu và như thế nào?
Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ phát triển và học hỏi qua 
sự tương giao và kinh nghiệm hàng ngày có ý 
nghĩa với những người quen thuộc tại những 
nơi quen thuộc. Điều này có thể có nghĩa là 
các dịch vụ được cung cấp tại nhà, trong các 
chương trình chăm sóc và giáo dục sớm, các 
nhóm vui chơi hoặc trong cộng đồng của gia 
đình. Những dịch vụ này có kết quả nhất khi các 
gia đình và người chăm sóc tham gia vào các 
hoạt động trong chuyến viếng thăm tại nhà.

Quy trình Can Thiệp Sớm (EI) từ lúc liên lạc lần 
đầu tiên đến khi kết thúc chương trình là một 
quy trình hoạt động trong sự hợp tác, cá nhân 
hóa và phản ảnh các ưu tiên, phong cách học 
tập, văn hóa và cộng đồng của trẻ và gia đình.

Ai trả chi phí cho chương 
trình Can Thiệp Sớm (EI)?
Hầu hết các chương trình bảo hiểm sức khỏe 
đều đài thọ cho dịch vụ Can Thiệp Sớm (EI). 
Gia đình không phải trả tiền đồng thanh toán 
hoặc tiền khấu trừ hoặc chi phí nào khác. Sở 
Y Tế Cộng Đồng Massachusetts, MassHealth 
và bảo hiểm sức khỏe tư nhân đài thọ cho các 
dịch vụ Can Thiệp Sớm (EI).


