برنامج نورث كارولينا لألطفال دون سن الثالث سنوات

الكتيب اإلرشادي للوالدين

دليل خدمات برنامج األطفال دون سن الثالث سنوات
لك ولطفلك

قطاع الصحة العامة في نورث كارولينا

ما هو برنامج نورث كارولينا لألطفال دون الثالث سنوات ؟
ترغب كل عائلة في أن ينمو طفلها ويتعلم محققا ً أعلى درجات االستفادة من إمكانياته أو إمكانياتها  .أن تتملكك مخاوف عن نمو
طفلك قد يكون ذلك تجربة جديدة لك كعائلة وقد يبدو ذلك مسيطرا على حياتك .سيوجد أشخاص جدد لمقابلتهم وكلمات
ومصطلحات جديدة لتفهمها ،لكنك لست وحدك .من الهام أن تتذكر أن هناك عوامل دعم موجودة من أجل المساعدة لكي تكون
هذه تجربة إيجابية لطفلك ولعائلتك .برنامج األطفال دون سن الثالث سنوات اختياري .يمكن أن يختار الوالدين للبدء بالمعدل
الخاص بهم ،إيقاف تحديد األهلية للحصول على خدمات البرنامج ،أو االنسحاب من البرنامج في أي وقت.
قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة ( ،)IDEAهو قانون فيدرالي يختص بالشأن التعليمي ويساعد على تعزيز أهمية
النمو والتعليم المبكر لألطفال الصغار في السن .يطلق علي الجزء  Cمن القانون األمريكي لتعليم األطفال في والية نورث
كارولينا برنامج األطفال دون سن الثالث سنوات .أم برنامج األطفال دون سن الثالث سنوات هو نظام من المساعدات التي يتم
تنسيقها للعائالت من أجل مساعدتك لتلبية االحتياجات التنموية لطفلك .الهيئة الرئيسية لبرنامج األطفال دون سن الثالث سنوات
هي فرع التدخل المبكر في قسم صحة النساء واألطفال في قطاع نورث كارولينا للصحة العامة .في المجتمع الذي تتواجد فيه،
تقوم هيئات خدمات تنمية األطفال بإدارة ،واإلشراف على ،ومراقبة برامج وأنشطة برنامج األطفال دون سن الثالث سنوات.
هناك  61هيئة من هيئات خدمات تنمية األطفال في جميع أنحاء الوالية والتي توفر إمكانية الحصول على خدمات برنامج
األطفال دون سن الثالث سنوات .هذه الشبكة من هيئات خدمات تنمية األطفال تخدم  611مقاطعة بأكملها الموجودة في نورث
كارولينا في منطقة خدمة طبية واحدة بالمقاطعة أو مناطق متعددة للخدمات طبية بالمقاطعة.

آمال وأحالم األطفال توجد في قلوب عائالتهم.
تقوم العائلة بعمل استثمار لمدى الحياة  ،والمشاعر ،والموارد المالية.
التدخل المبكر يساعد العائالت في تحويل تلك األحالم إلى حقيقة.
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ما هي مبادئ برنامج األطفال دون سن الثالث سنوات؟
تعلم العائالت وتتفهم حاجات أطفالها أفضل من أي شخص آخر .برنامج األطفال دون سن الثالث سنوات يقيِّم ويعتبر أن دور العائلة هو
مفتاح لنجاح برنامج التدخل المبكر .من أجل هذا السبب ،تحتاج العائلة إلى أن تكون شريك حقيقي مع أعضاء فريق التدخل المبكر .يتم
دعم األطفال بشكل أفضل في داخل العائلة ،والعائلة ُتدعَم بشكل أفضل داخل المجتمع .أنشطة التدخل التي تتوافق مع نظامك الروتيني
اليومي أكثر ترجيحا بأن تعطيك النتائج التي تريدها لطفلك وألسرتك.








يجب أن يتم النظر إلى الطفل كطفل أوال ،وليس طفل" ذو احتياجات خاصة".
بنفس الطريقة التي ينمو بها األطفال واألسر وتتطور ،يجب أيضا أن تتغير المساعدات والخدمات لكي تلبي احتياجاتهم
وخياراتهم.
التدخل المبكر مفيد لدرجة كبيرة حينما يتم دعم العائالت في تلبية احتياجات أطفالهم وسط السياق الخاص بأنشطة العائلة
التقليدية والروتين الخاص بهم.
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة يتم خدمتهم بشكل أفضل في األجواء المستخدمة بواسطة كل األطفال.
معتقدات وقيم العائلة مهمة ويجب أن يتم احترامها ،كما هو الحال مع الخلفية الثقافية (الدينية ،العرقية ،والقائمة علي الجنس)
الخاصة بالعائلة.
تواجد فريق العمل وسط العائالت ومقدمي الخدمات هام من أجل تخطيط مساعدات وخدمات التدخل المبكر.

من هو المؤهل والجدير بتلقي خدمات من برنامج األطفال دون سن الثالث سنوات ؟
قد يتلقى طفلك وعائلتك مساعدات وخدمات برنامج األطفال دون سن الثالث سنوات إذا كان طفلك أصغر من سن الثالثة وإذا توافق طفلك
مع المعايير الخاصة بواحدة من فئتي األهلية كما هو موضح باألسفل:

الفئة األولى :التأخر في تطور النمو
المراحل التي يمر بها األطفال والرضع دون سن الثالث سنوات تتكون من مهارات مختلفة ،مثل المشي والتحدث .هذه المهارات ،أو
المراحل الخاصة بنمو الطفل ،عادة ما تكتسب عند بلوغ أعمار معينة .معظم األطفال يطورون مهاراتهم وفقا لنهج متوقع .يقوموا
بالزحف قبل أن يقوموا بالمشي ويقوموا باإلشارة إلى األشياء قبل أن يقوموا باستخدام الكلمات إلخبارك بما يريدون .على الرغم من ذلك،
من المهم تذكر أن كل طفل يتطور وينمو بأسلوبه الخاص وعلي الوتيرة الخاصة به.
برنامج األطفال دون سن الثالث سنوات يعتبر أن الطفل لديه تأخر في تطور النمو ،إذا كان هو أو هي يتخلف أو تتخلف بدرجة كبيرة
وملحوظة عن األطفال اآلخرين في نفس السن في مجال أو أكثر من المجاالت التالية:






النمو أو التطور المعرفي – التفكير ومهارات التعلم
النمو أو التطور الجسدي – الحركة ،الرؤية ،السمع والصحة
نمو أو تطور مهارات التواصل– فهم واستخدام األصوات ،والتعبيرات ،والكلمات
نمو المهارات االجتماعية-االنفعالية – االستجابة إلى وتطوير العالقات مع األفراد
نمو وتطور السلوك التكيفي – العناية بالنفس عند أداء بعض األعمال مثل تناول الطعام أو ارتداء المالبس

نمو طفلك سيتم تقييمه عن طريق العديد من الطرق التي تشمل المالحظة ،وتقرير الوالدين ،التقديرات والتقييمات المعدة من قبل خبراء
متخصصين في تطور النمو .التقديرات والتقييمات فردية من أجل معالجة االحتياجات الفريدة واهتمامات طفلك وأسرتك.

الفئة الثانية :أطفال ذو حاالت خطر قائم
يتم اعتبار طفال ما أنه ذو ظرف أو عامل خطر قائم إذا كان الطفل لديه حالة جسدية أو عقلية مشخصة والتي لديها احتمالية كبيرة في
إحداث تأخر في تطور النمو .تتضمن األمثلة اضطرابات جينية معينة ،اضطرابات عصبية ،الخطر الشديد القائم في ظروف الوالدة
المبتسرة ،ضعف األبصار ،فقدان السمع أو التوحد.

(األوصاف المذكورة باألعلى هي خالصات وليست تحديد كامال لفئات تحديد األهلية .يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات عن
طريق طرح أسئلة على منسق خدمات التدخل المبكر الخاص بك الموجود في هيئة تقديم الخدمات التنموية الخاصة لألطفال ذوي
اإلعاقات أو من خالل الموقع اإللكتروني ).www.beearly.nc.gov
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كيف تتحدد مدى أهلية أو جدارة طفلي؟
عندما يتم إحالة طفلك إلى برنامج نورث كارولينا لألطفال دون سن الثالث سنوات ،يمكن أن تتحدد األهلية أو الجدارة بطريقتين:
-6سجالت الطفل الطبية أو األخرى قد يتم استخدامها من أجل تقييم مدى األهلية (بدون القيام بتقييم لطفلك) إذا كانت تلك
السجالت تشير إلى أن طفلك لديه تأخر مرتبط بتطور النمو أو حالة ذات خطر قائم التي تتفق مع معايير األهلية الخاصة
بالوالية.
-2إذا كانت أهلية طفلك ال يمكن تحديدها من خالل مراجعة سجالت طبية أو سجالت أخرى ،سيتم إعداد تقييم من أجل تحديد
مدى أهلية طفلك للبرنامج.
يتم إجراء التقييمات بواسطة أشخاص مؤهلين وتتضمن اشتراك اثنين أو أكثر من التخصصات المنفصلة أو المهن .عند إجراء التقييم ،ال
يمكن أن يستخدم إجراء منفرد لتحديد مدى أهلية الطفل .ومن ثم ،سيتضمن تقييم طفلك التالي:





إدارة أداة للتقييم.
إجراء مقابالت شخصية مع الوالد (الوالدين) من أجل الحصول على تاريخ الطفل الطبي والخاص بتطور النمو.
تحديد مستوى األداء الوظيفي الخاص بطفلك في المجاالت الخاصة بتطور النمو عن المعرفة ،والتواصل ،والنمو االجتماعي –
االنفعالي ،و السلوك التكيفي ،والنمو الجسدي والذي يتضمن الرؤية والسمع.
جمع معلومات من مصادر أخرى مثل مقدمي الرعاية ومقدمي الخدمات الطبية اآلخرين ،إذا اقتضى األمر ،من أجل الفهم
الكامل لنقاط القوة الفريدة لطفلك واحتياجاته ،ومراجعة السجالت الطبية ،والتعليمية أو السجالت األخرى.

يتم إتمام تقييم للطفل والتقييم الموجه نحو تحديد موارد وأولويات ومخاوف العائلة لكل األطفال المؤهلين قبل وضع الخطة الفردية
لخدمات األسرة .هناك معلومات أكثر عن الخطة الفردية لخدمات األسرة مذكورة الحقا في هذا الكتيب اإلرشادي .يتم أجراء هذه
التقييمات من أجل التعرف على نقاط القوة الفريدة لطفلك واحتياجاته ولتحديد خدمات التدخل المبكر المناسبة لتلبية تلك االحتياجات
وموارد أسرتك ،أولوياتها ومخاوفها فيما يتعلق بتعزيز نمو طفلك.

ما هو مصطلح منسق خدمات التدخل المبكر ؟
منسق خدمات التدخل المبكر هو عنصر االتصال الرئيسي الخاص بك في برنامج نورث كارولينا لألطفال دون سن الثالث سنوات .
المنسق سيعمل معك من أجل إيجاد المساعدات والخدمات التي تلبي احتياجات طفلك وعائلتك .معظم العائالت تبدأ عملها مع منسق خدمات
التدخل المبكر بمجرد إحالة طفلهم إلى برنامج األطفال دون سن الثالث سنوات .القوانين الفيدرالية وقوانين الوالية تتطلب أن تحظى
العائالت واألطفال التي يتم تقديم خدمات لها من قبل برنامج األطفال دون سن الثالث سنوات بمنسق خدمات التدخل المبكر.

يمكن أن بساعدك منسق خدمات التدخل المبكر علي النحو التالي:











فهم حقوقك المدرجة في برنامج نورث كارولينا لألطفال دون سن الثالث سنوات.
تقرير احتياجات طفلك ،اختياراتك المتعلقة بالمساعدات والخدمات ،وطرق الحصول على تلك المساعدات والخدمات.
تحديد أماكن المساعدات والخدمات كم هو محدد في خطة عائلتك الفردية لخدمات األسرة (والتأكد من تقديم وجودة تلك
الخدمات.
إيجاد إجابات لألسئلة التي لديك و المتعلقة بطفلك.
التحدث مع اختصاصيين آخرين معنيين بحالة طفلك وعائلتك.
تقرير ماهية المساعدات والمعلومات التي تريد الحصول عليها ،وكم تريد الحصول عليه وكيف ترغب في تلقيها.
إيجاد مصادر قد تكون مفيدة لطفلك وعائلتك.
تخطيط زمن القيام باألعمال وتحديد من يجب أن يؤديها.
التخطيط من أجل التغيير في الخدمات عن طريق التحدث عن الخيارات المتاحة ،زيارة برامج أخرى ،وإعداد خطط من أجل
إعداد الجميع للتغيير ،متضمنا تخطيط النقل أو التحويل للخدمات عندما يبلغ طفلك سن الثالثة.
تسوية أية نزاعات أو خالفات مع فريق التدخل المبكر الخاص بك عن أشياء مثل األهلية للحصول على الخدمات ،وأنواع
الخدمات ،ورسوم الخدمات.
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ما هي الخطة الفردية لخدمات األسرة ؟
الخطة الفردية لخدمات األسرة ،أو ،IFSPهي الخطة المكتوبة الخاصة بعائلتك لبرنامج األطفال دون سن الثالث سنوات .إنها تصف كيف ستعمل
أنت وفريق خدمات التدخل المبكر الخاص بك سويا لمعالجة االحتياجات المحددة لطفلك وألسرتك .الخطة الفردية لخدمات األسرة هي خدمة من
خدمات الرعاية والدعم المتمركزة حول العائلة .يعني هذا أنك ستكون عضو فعال في الفريق وصانع القرار الرئيسي في الخطة الفردية لخدمات
األسرة.
تعتمد الخطة الفردية لخدمات األسرة على المعلومات المستقاة من التقييم الذي تم إجراؤه لطفلك ومن المخاوف ،ومن الموارد ،واألولويات التي
تحددها .مثل خارطة طريق أو دليل يستعان به عند السفر ،توضح الخطة الفردية لخدمات األسرة إلى أين ستذهب (األهداف أو النتائج المراد تحقيقها
للطفل واألسرة) ،كيف ومتى يمكنك الذهاب إلى هناك (الخدمات والمواقيت الزمنية المتوقعة) ،ومن الذي سيذهب معك للمساعدة وتقديم الدعم (مقدمي
الخدمات ،العائلة ،األصدقاء ،و/أو مساعدات مجتمعية وأهلية أخرى).
منسق خدمات التدخل المبكر مسئول عن شرح الخطة الفردية لخدمات األسرة لك .سيعمل أو ستعمل على التأكد من أن تكون الخطة الفردية لخدمات
األسرة مكتوبة وسيجيب أو ستجيب عن أية أسئلة تطرحها.
توقيعك على الخطة الفردية لخدمات األسرة يثبت مشاركتك وموافقتك على الخطة .على أية حال ،إذا أبديت عدم موافقتك على كل أو جزء من الخطة
الفردية لخدمات األسرة ،لديك الحق في مشاركتنا مخاوفك وأن تطلب إجراء تعديالت .يمكنك قبول أو رفض أي خدمة أو كل الخدمات المقترحة
عليك .يمكنك أن توقف تلقي خدمة ما في أي وقت تريده .يجب أن يتم تسليمك نسخة من الخطة الفردية لخدمات األسرة بعد استكمالها وتوقيعها.
يتم مراجعة الخطة الفردية لخدمات األسرة المكتوبة كل ستة أشهر .على أية حال ،فإن احتياجاتك ومواردك من الممكن أن تتغير بشكل متكرر .يمكنك
طلب تحديث أو مراجعة للخطة الفردية لخدمات األسرة في أي وقت.

من الذي سيشارك في وضع الخطة الفردية لخدمات األسرة الخاصة بعائلتنا؟
ستعمل أنت وفريق الخطة الفردية لخدمات األسرة الخاص بك سويا على وضع خطتك وللموافقة على أية خدمات ومساعدات التي ستلبي احتياجات
طفلك بأفضل درجة وتتناسب مع نظم الحياة اليومية لعائلتك .األفراد الذين يجب أن يشاركوا:


أنت (أحد أو كال الوالدين ،القائمين على الوصاية ،الوالدين البديلين أو الوالدين بالتبني)

 منسق خدمات التدخل المبكر الخاص بك
 أعضاء فرق التقييم الخاص بك
 بحسب الحاجة ،مزودي خدمات التدخل المبكر الخاص لك ولطفلك
يمكنك دعوة أفراد آخرين ليكونوا في فريق الخطة الفردية للخدمات األسرية ،مثل أعضاء العائلة أو محامي أو شخص ما خارج عائلتك.

ما هي الخدمات المتاحة لطفلي وألسرتي؟
مجموعة متعددة من المساعدات والخدمات يتم إتاحتها من خالل برنامج األطفال دون سن الثالث سنوات .بعض من هذه المساعدات والخدمات تعتبر
إلزامية .هذا يعني أن برنامج األطفال دون سن الثالث سنوات يجب أن يعمل على إتاحة هذه الخدمات إذا كانت متضمنة في الخطة الفردية لخدمات
األسرية الخاصة بك.
تتضمن الخدمات اإللزامية اآلتي:
األدوات والخدمات التكنولوجية المعاونة
الخدمات الخاصة بالسمعيات
التدريب األسري ،واالستشارة ،والزيارات المنزلية
الخدمات الصحية
الخدمات الطبية
خدمات التمريض
خدمات التغذية
العالج المهني
العالج الطبيعي

الخدمات النفسية
خدمات ومساعدات متعلقة بتنسيق الخدمة
لغة اإلشارة وتعلم التخاطب بواسطة لغة الحركات المعروفة
خدمات الرعاية المؤقتة المقدمة للوالدين
خدمات العمل االجتماعي
تعليمات خاصة
خدمات علم أمراض التخاطب /علم أمراض الكالم
خدمات النقل والتكاليف المرتبطة بها
خدمات تقييم وتقدير مدى كفاءة األداء الوظيفي لحاسة اإلبصار

صفحة رقم 4

قطاع الصحة العامة في نورث كارولينا
يمكن إدخال خدمات أخرى في الخطة الفردية لخدمات األسرة الخاصة بك ،لكنها ليست إلزاما بمقتضي القانون أن يتم تقديمها من خالل برنامج
نورث كارولينا لألطفال دون سن الثالث سنوات  .قد يساعدك منسق خدمات التدخل المبكر الخاص بك على أن تحدد مكان وكيفية الحصول على
هذه الخدمات .أمثلة على الخدمات األخرى التي يوصى بها في بعض األحيان:
 خدمة رعاية الطفل
 زيارات الطبيب للطفل
 خدمة التوعية الوراثية
 برنامج الغذاء التكميلي للمرأة ،واألطفال و الرضع

حقوق أسرتك
برجاء الرجوع إلى الدليل اإلرشادي "إخطار عن حقوق الطفل واألسرة" ،الذي سيحدد حقوقك ،وأيضا سيوضح أنك لك حق أن يتم إخطارك عن
تدابير وقائية إجرائية معينة تحت برنامج نورث كارولينا لألطفال دون سن الثالث سنوات  .هذه التدابير الوقائية هي الضمان أنك ستكون صانع
القرار الرئيسي وأن الهيئات المختصة بخدمات التدخل المبكر ستتبع اإلجراءات المطلوبة.

ما هو التخطيط الخاص بالتحويل؟
قد يساور شعور الرضا والقناعة أسرتك حيال المساعدات والخدمات التي تتلقاها أنت وطفلك من خالل برنامج األطفال دون سن الثالث سنوات .
حينما يقترب عمر طفلك من الثالثة ،قد يكون أمر ليس بالهين أن تفكر بالتغيير أو التحويل .تخطيط التحويل هي عملية مستمرة وتحدث بأشكال عديدة
مختلفة ،مثل من خالل المناقشة غير الرسمية واللقاءات المحددة مسبقا .منسق خدمات التدخل المبكر الخاص بك سيرشدك خالل تخطيط عملية
التحويل وسوف يقوم بتسهيل عملية وضع خطة مكتوبة لعملية التحويل لكي يتم تضمينها في الخطة الفردية لخدمات األسرة الخاصة بك.

تشمل أنشطة تخطيط التحويل:




المناقشة وجمع المعلومات عن الخيارات المتاحة للتسكين في المستقبل،
وللخدمات ،والمساعدات والدعم في مجتمعك.
المساعدة في تهيئتك وطفلك للتغييرات التي تطرأ على الخدمات.
توفير معلومات عن طفلك (مثل تقارير التقييم والتقدير ،والخطط الفردية لخدمات األسرة)،
مع الحصول على موافقتك المكتوبة ،لمزودي خدمات التدخل المبكر اآلخرين.

صفحة رقم 5

الكتيب اإلرشادي لآلباء ،برنامج نورث كارولينا لألطفال دون الثالث سنوات ()3102

برنامج األطفال دون سن الثالث سنوات خطوة بخطوة
هذه هي نظرة عامة على الخطوات التي قد تتخذها عائلتك خالل اشتراكها في برنامج األطفال دون سن الثالث سنوات.

اإلحالة

الخطوات المبدئية:
البدء في العمل



1

أي فرد ،بما في ذلك الوالد ،لديه مخاوف بشأن طفلك يمكن أن يحيله أو يحيلها إلى برنامج
األطفال دون سن الثالث سنوات.
يمكن القيام باإلحاالت عن طريق التليفون ،والفاكس ،أو كتابة ،أو الحضور بنفسك إلى الهيئة
المحلية لتقديم الخدمات الخاصة بالنمو لألطفال ذوي اإلعاقات.
حينما يتم تلقي اإلحالة ،سوف يتم تعيين منسق خدمات التدخل المبكر لكي يمد يد العون لعائلتك.




2

االتصاالت األولية



خالل االتصاالت األولية مع منسق الخدمات وأطقم عمل هيئات أخرى لتقديم الخدمات الخاصة بالنمو لألطفال
ذوي اإلعاقات ،سيتم سؤالك عن طفلك ،ونموه أو نموها ،وكذا التاريخ الطبي .
هذه اللقاءات األولية ستساعدنا على معرفة مخاوفك وأولوياتك كعائلة ،ونقاط القوة الحالية لطفلك ،وتحديد
المجاالت التي تحتاج إلى التنمية ،وأيضا النجاحات والتحديات التي قد تواجهها خالل حياتك اليومية.

التقديرات والتقييمات
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الخطوات التالية:

الخدمات

الخطة الفردية لخدمات األسرة

4




5

من أجل تقرير ما إذا كان طفلك مؤهال لتلقي خدمات برنامج األطفال دون سن
الثالث سنوات ،قد يتم إتمام اختبار تقييم قدرات طفلك الحالية.
المعلومات التي يتم جمعها خالل التقييم ستوضح لنا نقاط القوة لدى طفلك وأية
مجاالت تحتاج إلى التطوير والتي قد تستفيد من المساعدة المقدمة من خالل
الدعم المقدم من خدمات التدخل المبكر.

بمجرد أن يتم التقرير بأن طفلك مهيأ لبرنامج األطفال دون سن الثالث
سنوات ،سيتولى منسق الخدمة وضع الخطة الفردية لخدمات األسرة.
يجب أن يتم وضع الخطة الفردية األولية لخدمات األسرة خالل  54يوم
من تاريخ اإلحالة.

تقديم الخدمات



لآلباء الحق في اختيار
البدء من أية خطوة
يختارونها ،وأن يوقفوا
عملية تحديد األهلية ،أو
أن ينسحبوا من
البرنامج في أي وقت

سيتلقى طفلك الخدمات كما تم تحديدها في الخطة الفردية لخدمات األسرة .
الخدمات المنصوص عليها في الخطة الفردية لخدمات األسرة يجب أن تبدأ
فيما ال يتعدى  01يوم بعد وضع الخطة وتوقيعها من قبل األسرة.

مراجعات الخطة الفردية لخدمات األسرة
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الخطوات المستقبلية:
ترك البرنامج

7

نظرا لتغير حاجات طفلك وعائلتك ،فإن المساعدات والخدمات من الممكن أن تكون
بحاجة ألن تتغير.
سيتم مراجعة الخطة الفردية لخدمات األسرة على األقل كل ستة أشهر للتأكد من أنها
مازالت تتناسب مع أولوياتك واحتياجات أسرتك وطفلك.
يمكنك طلب تحديث للخطة الفردية لخدمات األسرة الخاصة بك في أي وقت.

التحويل



نقل األطفال خارج برنامج األطفال دون سن الثالث سنوات حينما
يكونوا غير مؤهلين لهذا البرنامج أو حينما يصبحوا في سن
الثالثة.
خطط التحويل يتم توضيحها في الخطة الفردية لخدمات األسرة.

صفحة رقم 6

نورث كارولينا
برنامج األطفال دون سن الثالث سنوات
والية نورث كارولينا
وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية  -نورث كارولينا
قطاع الصحة العامة
قسم صحة النساء واألطفال
فرع التدخل المبكر

www.ncdhhs.gov
www.publichealth.nc.gov
www.beearly.nc.gov

تم منح تصريح إلعداد نسخ
إبريل 2113

وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية ال تقوم بالتمييز بناء على العرق ،أو اللون ،أو األصل القومي ،أو الجنس ،أو
الدين ،أو السن أو اإلعاقة عند التعيين أو تقديم الخدمات

