
 ECEI چیست؟
ECEIبرای کودکان 0 تا 6 ساله ای است که با تاخیر در 

یادگیری و یا معلولیت روبرو هستند.  ECEI به آنها اجازه 
دسترسی و نیز پشتیبانی از آنچه نیاز دارند را می دهد. 

 ما پشتیبانی های ECEI را به صورت رایگان فراهم می 
نماییم.

ما چگونه می توانیم به کودک 
شما کمک نماییم

اگر فرزندتان ناتوان است و یا از اگر از پیشرفت او نگران 
هستید، ما می توانیم به شما در دستیابی به اطالعات و 

حمایت های مورد نیازتان یاری رسانیم. ممکن است شما 
نگران موارد زیر باشید:

ارتباط برقرار کردن برای آنچه که آنها نیاز دارند و یا می 	 
خواهند

درک آنچه که شما به آنها می گویید	 

رفتار نمودن 	 

یادگیری 	 

بازی نمودن با دیگران 	 

نشتن، راه رفتن و یا سینه خیز نمودن	 

ما همچنین می توانیم در مورد سایر خدمات در جامعه 
شما که ممکن است بتوانند به شما یاری رسانند برای 

شما بگوییم.

چه انتظاری از  ما می رود
ما همچنین با شما در مورد اهدافی که مایلید فرزندتان به 

آنها دست یابد ، صحبت خواهیم کرد.

 ما:
پیشنهاد می نماییم که چه شکل از حمایت می تواند به خانواده 	 

و کودک شما کمک نماید.این موضوع می تواند خدمات 
حمایتی پزشک عمومی )GP(، خدمات درمانی جامعه و طرح 

ملی بیمه سالمت )NDIS( را شامل شود. 

با شما به منظور پیدا نمودن راههایی برای حمایت از رشد و 	 
یادگیری فرزندتان در خانه همکاری می نمایم. 

به شما به منظور اقدام برای  NDIS درصورت نیاز کمک می 	 
نماییم.

اگر فرزند شما واجد شرایط NDIS باشد ، ما می توانیم با 
استفاده از NDIS از شما حمایت نماییم.

 می توانید هنگام مالقات با ما از یک فرد همراه بخواهید که 
در کنار شما باشد. اگر تمایل به این کار دارید، می توانید از یک 

دوست قابل اعتماد یا یکی از اعضای خانواده بخواهید که شما را 
همراهی نماید  مانند:

کارمند حمایت خانواده	 

درمانگر	 

شخص کاربلد دیگر ی که با فرزند شما همکاری کند.	 

اگر به مترجم نیاز دارید، می توانیم آن را هماهنگ نماییم.

Farsi

 ارائه NDIS در جامعه شما.

 درک مداخله 
زودهنگام در طفولیت 

)ECEI(



مطمئن نیستید که ECEI برای فرزند 
شما مناسب است؟

اگر شما از اینکه ECEI برای فرزند شما مناسب است اطمینان 
ندارید، می توانید در مورد گزینه های موجود با یک شخص حرفه 

ای صحبت نمایید. شما می توانید در مورد نیازهای فرزندتان با 
پزشک خانواده، پرستار مادر و کودک ، یک درمانگر ، پرستار 
کودک یا کارمندان مهد کودک ویا یک متخصص صحبت نمایید.

ما به چه کسانی می توانیم کمک 
نماییم

ما در NDIS یک همراه دوران کودکی هستیم. خدمات ECEI ما 
از كودكانی كه 0 تا 6  سال سن دارند و دچار تاخیر در یادگیری و 

یا معلولیت می باشند، پشتیبانی می كند.

 ما خدمات ECEI را در پنج منطقه در سرتاسر ملبورن ، به 
 Bayside Peninsulaشمول مناطق شمال ، غرب و شبه جزیره

ارائه می نماییم.

 بیشتر از 06 سال است که ما با خانواده هایی با پیشینه های 
متنوع فرهنگی و مذهبی همکاری می نماییم.

 برای اطالع از اینکه آیا خدمات ECEI در منطقه شما ارائه می 
شود از ndis.bsl.org.au/service-areas بازدید فرمایید.

برای کسب اطالعاتی بیشتر در باره 
ECEI

 
با شما ,به شماره

1300 BSL ECEI  
(1300 275 323)

 ecei.access@bsl.org.au به آدرس
پست الکترونیکی بزنید.

 از ndis.bsl.org.au/ecei یا
 ndis.gov.au/ecei بازدید فرمایید

مترجم نیاز دارید
با خدمات ترجمه و مترجم شفاهی )TIS(   با 
شماره 131450  تماس بگیرید یا با ما تماس 

تلفنی بگیرید یا پست الکترونیکی ارسال نمایید. 
به ما زبانی که با آن صحبت می نمایید و شماره 
تلفنتان را بگویید. ما همراه با یک مترجم که به 

زبان شما صحبت می کند با شما تماس خواهیم 
گرفت.

ECEI

 ارائه NDIS در جامعه شما.


