درک کردن
رویکرد دوران
اوان کودکی

رویکرد دوران اوان کودکی چیست؟

چه انتظاراتی می توانید از ما داشته باشید

رویکرد دوران اوان کودکی از کودکان زیر  7سال دارای تأخیر در

ما با شما در مورد اهدافی که می خواهید فرزندتان در زمان رشد به

رشد یا ناتوانی یا معلولیت حمایت می کند .رویکرد دوران اوان

کودکی به آنها امکان دسترسی به خدمات حمایتی متناسب با

نیازهایشان را می دهد.

ما خدمات حمایتی دوران اوان کودکی را به صورت رایگان ارائه

می کنیم.

چگونه می توانیم به فرزند شما کمک کنیم
اگر نگران رشد فرزندتان هستید یا فرزندتان ناتوانی یا معلولیتی

داشته باشد ،ما می توانیم به شما کمک کنیم اطالعات و
حمایت های مورد نیاز خود را دریافت کنید.

شما ممکن است نگران این باشید که او چگونه:
⊲ می تواند آنچه نیاز دارد یا می خواهد را انتقال دهد
⊲ می تواند آنچه به او می گویید را درک کند
⊲ رفتار می کند

آنها دستیابی پیدا کند ،صحبت خواهیم کرد.
ما:

⊲ به شما پیشنهاد می دهیم کدام خدمات حمایتی می توانند

بهتر به فرزند و خانواده تان کمک کنند .این می تواند به مفهوم

خدمات حمایتی از یک پزشک عمومی ( ،)GPخدمات بهداشتی
جامعه محلی یا گروه بازی محلی تان باشد

⊲ با شما همکاری کرده تا روش هایی برای حمایت از رشد و
یادگیری فرزندتان در خانه را پیدا کنید

⊲ اگر فرزندتان واجد شرایط باشد ،به شما کمک کرده برای
 NDISدرخواست ارائه دهید و در مراحل بعدی از شما
حمایت می کنیم.

وقتی با ما مالقات می کنید ،می توانید از فردی حمایت کننده

بخواهید شما را همراهی کند .اگر مایل هستید طی جلسه مالقات
فردی آنجا پیش شما باشد ،می توانید از دوستی قابل اطمینان یا

عضوی از خانواده بخواهید با شما به جلسه بیاید .یا می توانید از

⊲ یاد می گیرد

فردی متخصص بخواهید شما را همراهی کند ،مانند:

⊲ با سایر کودکان بازی کند

⊲ مددکار حمایت از خانواده

⊲ می نشیند ،راه می رود یا چهار دست و پا حرکت می کند.

⊲ درمانگر

ما همچنین می توانیم اطالعاتی در مورد سایر خدمات موجود در

⊲ متخصص دیگری که با فرزندتان کار می کند.

جامعه محلی تان را در اختیارتان قرار بدهیم که ممکن است بتوانند
به شما کمک کنند.

اگر به مترجم شفاهی نیاز دارید ،ما می توانیم این را نیز

هماهنگ کنیم.

مطمئن نیستید که آیا رویکرد دوران اوان

کودکی برای فرزندتان مناسب است یا خیر؟
اگر مطمئن نیستید که آیا رویکرد دوران اوان کودکی برای فرزندتان

مناسب است یا خیر ،می توانید با فردی متخصص در مورد

گزینه های خود صحبت کنید .شما می توانید با پزشک عمومی
( ،)GPپرستار بهداشت مادران و کودکان ،درمانگر ،معلم مرکز

مراقبت از کودکان یا مهدکودک یا متخصص خود در مورد نیازهای

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد رویکرد

دوران اوان کودکی

	با ما به شماره
1300 BSL NDIS
()1300 275 634
تماس بگیرید

فرزندتان صحبت کنید .این کار ممکن است به شما کمک کند

ایمیلی به نشانی
ecei.access@bsl.org.au
برای ما ارسال کنید

دسترسی به خدمات ما

به ndis.bsl.org.au/
 early-childhoodیا
ndis.gov.au/understanding/
families-and-carers/
early-childhood-approach
مراجعه کنید

تصمیم بگیرید که آیا رویکرد دوران اوان کودکی برای فرزندتان

مناسب است یا خیر.

ما از شرکای دوران اوان کودکی  NDISهستیم .خدمات دوران

اوان کودکی ما ،از کودکان زیر 7سال که تأخیر در رشد یا ناتوانی یا

معلولیت دارند ،حمایت می کند.

ما خدمات دوران اوان کودکی را در پنج ناحیه در سراسر ملبورن،

از جمله شمال شرقی ملبورن ،Hume Moreland ،غرب ملبورن،

 Brimbank Meltonو  Bayside Peninsulaارائه می دهیم.

ما برای بیش از  60سال با خانواده هایی از پیشینه های فرهنگی و

مذهبی گوناگون کار کرده ایم.

برای پیدا کردن یک دفتر  BSLدوران اوان کودکی در محله تان ،به

 ndis.bsl.org.au/early-childhood/about-usمراجعه کنید.

نیاز به مترجم شفاهی دارید
با خدمات ترجمه کتبی و شفاهی ( )TISبه شماره

 131 450تماس بگیرید یا ایمیلی برای ما ارسال کرده

یا با ما تماس بگیرید .زبان و شماره تلفن خود را به ما

بگویید .ما با مترجم شفاهی که به زبان تان صحبت
می کند با شما تماس خواهیم گرفت.

