Pag-unawa sa
Early Childhood
Early Intervention
(ECEI)
Ano ang ECEI?
Ang ECEI ay para sa mga bata na 0–6 na taong gulang
na may pagkaantala sa kanilang pag-unlad o may
kapansanan. Binibigyan sila ng ECEI ng access sa
suporta na tumutugma sa kanilang pangangailangan.
Kami ay nagbibigay ng mga suportang ECEI nang
walang bayad.

Paano namin matutulungan
ang iyong anak
Matutulungan ka namin na mabigyan ng impormasyon
at mga suporta na kailangan mo kung may
kapansanan ang iyong anak o kung nag-aalala ka sa
pag-unlad ng iyong anak. Maaaring nag-aalala ka:
• kung paano niya ipapaalam kung ano ang kailangan
at gusto niya
• kung paano niya mauunawaan ang sinasabi mo sa
kaniya
• kung paano siya aasal
• kung paano siya matututo
• kung paano siya makikipaglaro sa iba
• kung paano siya uupo, lalakad o gagapang.
Maaari din naming sabihin sa iyo ang tungkol sa ibang
mga serbisyo sa inyong komunidad na maaaring
makatulong sa iyo.

Tagalog
Ano ang maaasahan mula sa
amin
Kakausapin ka rin namin tungkol sa mga mithiing nais
mong makamtan ng iyong anak sa kaniyang paglaki.
Kami ay:
• magmumungkahi kung aling suporta ang
pinakamainam na makatulong sa iyong anak at
pamilya. Ito ay maaaring mangahulugan ng suporta
mula sa isang pangkalahatang doktor (GP – general
practitioner), serbisyong pangkalusugan ng komunidad
o National Disability Insurance Scheme (NDIS)
• makikipagtulungan sa iyo upang makahanap ng mga
paraan upang suportahan ang pag-unlad at pagkatuto
ng iyong anak sa bahay
• tutulong sa iyong mag-aplay para sa NDIS kung
kailangan mo nito.
Kung ang iyong anak ay karapat-dapat para sa NDIS,
maaari naming patuloy na suportahan ka habang
ginagamit mo ang NDIS.
Maaari mong hilingin sa isang sumusuportang tao na
samahan ka kapag makikipagkita sa amin. Kung gusto
mo ng kasama habang nasa pakikipagkita, maaari mong
hilingin sa isang pinagtitiwalaang kaibigan o kapamilya
na sumama sa iyo. O, maaari mong hilingin na samahan
ka ng isang propesyonal na gaya ng:
• pampamilyang suportang manggagawa
• therapist
• isa pang propesyonal na tumutulong sa iyong anak.

Naghahatid ng NDIS sa inyong komunidad.

Maaari din naming asikasuhin ang serbisyo ng
interpreter kung kailangan mo nito.

Nakikipagtulungan kami sa mga pamilya mula sa iba’t ibang
pinagmulang kultura at relihiyon sa loob ng mahigit 60 taon.

Hindi ka sigurado kung
ang ECEI ay tama para sa
iyong anak?

Bisitahin ang ndis.bsl.org.au/service-areas upang malaman
kung nag-aalok kami ng ECEI sa inyong lugar.

Kung hindi ka sigurado kung ang ECEI ay tama
para sa iyong anak, maaari kang makipag-usap sa
isang propesyonal tungkol sa iyong mga pagpipilian.
Maaari mong kausapin ang iyong GP, nars para
sa ina at kalusugan ng bata, isang therapist, guro
sa childcare o kindergarten o espesyalista tungkol
sa mga pangangailangan ng iyong anak. Ito ay
maaaring makatulong sa iyo na magpasya kung
ang ECEI ay tama para sa iyong anak.

Sino ang matutulungan
namin
Kami ay katuwang ng NDIS sa maagang pagkabata.
Ang aming mga serbisyo ng ECEI ay sumusuporta sa
mga bata na 0–6 na taong gulang at may naantalang
pag-unlad o may kapansanan.
Kami ay nagbibigay ng mga serbisyong ECEI sa limang
mga lugar sa buong Melbourne, kabilang ang mga
lugar sa North, West at Bayside Peninsula.

Naghahatid ng NDIS sa inyong komunidad.

Upang malaman ang higit pa
tungkol sa ECEI
ECEI

 awagan kami sa
T
1300 BSL ECEI
(1300 275 323)
 ag-email sa amin sa
M
ecei.access@bsl.org.au
Bisitahin ang ndis.bsl.org.au/ecei
o ndis.gov.au/ecei

Kailangan mo ba ng
interpreter?
Tawagan ang Translating and Interpreter Service
(TIS) sa 131 450 o mag-email o tumawag sa amin.
Sabihin sa amin ang iyong wika at numero ng
telepono. Tatawagan ka namin sa pamamagitan
ng interpreter na nagsasalita ng iyong wika.

