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Con cái  của bạn có đang 
đi  đúng hướng không? 



RCOC là  một  cơ quan tư nhân,  phi  lợi  nhuận do t iểu bang Cal i fornia thành lập.  Dịch vụ Early  Start  được cung 
cấp cho trẻ  sơ s inh và trẻ  mới  biết  đi ,  từ khi  mới  s inh -  36 tháng tuổi ,  với  sự tài  trợ của l iên bang.  RCOC cũng 
phục vụ trẻ  lớn hơn và người  lớn bị  khuyết  tật  về  phát  tr iển .

Các em bé học hỏi và phát triển theo tốc độ của riêng mình. Một số em bé 
cần được hỗ trợ thêm một chút để đáp ứng các cột mốc phát triển của 
chúng. Điều quan trọng là phải nhận được sự giúp đỡ càng sớm càng tốt nếu 
bạn hoặc bác sĩ của con bạn có bất kỳ lo lắng nào về sự phát triển của trẻ. 

Can thiệp sớm là gì?
Chương trình Bước Khởi Đầu Sớm tại Trung Tâm 
Vùng Quận Cam (RCOC) cung cấp các hỗ trợ và dịch 
vụ cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, từ lúc mới sinh 
ra cho đến 36 tháng và gia đình của chúng. Đây được 
gọi là Can Thiệp Sớm. Nghiên cứu cho thấy rằng Can 
Thiệp Sớm có thể cải thiện kết quả phát triển và giáo 
dục. 

Các dịch vụ nào có thể được bao gồm?
Tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân của con bạn, các dịch 
vụ được cung cấp có thể bao gồm liệu pháp để giúp 
ngôn ngữ của trẻ phát triển, cải thiện sự di chuyển, kỹ 
năng cho ăn, các vấn đề về hành vi và/hoặc học tập. 

Đánh giá, thẩm định và giám sát sự phát triển
Giới thiệu đến các chương trình cộng đồng, bao 
gồm các dịch vụ y tế
Chương trình phát triển giáo dục / kích thích trẻ 
sơ sinh
Trị liệu thể chất, cầm nắm và/hoặc nói/ngôn ngữ *
Đào tạo/giáo dục gia đình
Dịch vụ can thiệp hành vi *
Điều phối dịch vụ
Dịch vụ thính học *
Hỗ trợ kết nối với các nguồn và chương trình mầm 
non cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên
Hỗ trợ tài chính cho các khoản khấu trừ trị liệu, 
đồng bảo hiểm và đồng thanh toán *

* Nếu con bạn hội đủ điều kiện nhận các liệu pháp trị 
liệu này nhưng các dịch vụ này không được bảo hiểm 
của bạn hoặc các nguồn lực cộng đồng khác chi trả.

Ai đủ điều kiện?
Trẻ em mắc các bệnh hoặc có các yếu tố khiến trẻ 
có nguy cơ bị chậm phát triển.
Trẻ chậm phát triển về một hoặc nhiều lĩnh vực 
sau: thể chất, giao tiếp, nhận thức, tình cảm xã 
hội và/hoặc kỹ năng tự lực.

Ai có thể giới thiệu?
Cha mẹ, người thân, bác sĩ của đứa trẻ hoặc bất kỳ ai 
quan tâm đến sự phát triển của đứa trẻ đều có thể giới 
thiệu. Bộ phận Tiếp nhận của RCOC sẽ liên lạc với phụ 
huynh. 

Chuyện gì sẽ xảy ra?
Quá trình bắt đầu khi sự liên hệ được thực hiện với 
RCOC. Nhóm Can Thiệp Sớm của chúng tôi sẽ làm việc 
chặt chẽ với gia đình của bạn để xác định các lo lắng về 
sự phát triển. Nếu cần, con bạn có thể sẽ có một cuộc 
đánh giá chính thức. Tính đủ điều kiện cho chương trình 
Early Start sẽ được xác định trong vòng 45 ngày.

Có tốn chi phí không?
Các gia đình không phải trả chi phí cho quá trình đánh 
giá để xác định tính đủ điều kiện. Đối với bất kỳ trẻ nào 
đủ điều kiện tham gia chương trình Early Start, các dịch 
vụ được cung cấp thông qua sự hỗ trợ từ bảo hiểm y tế 
và tài trợ của tiểu bang và liên bang. RCOC có thể hỗ trợ 
chi phí bảo hiểm khi cần thiết. Một khi tính đủ điều kiện 
được xác định, bạn có thể phải trả một khoản phí hàng 
năm, tùy thuộc vào thu nhập của gia đình. 

Làm cách nào để tôi bắt đầu?
Để bắt đầu, bạn có thể thực hiện bất kỳ thao tác nào sau 
đây:

Gọi cho Bộ Phận Tiếp Nhận theo số 
(714) 796-5354
Gửi email tới intake@rcocdd.com
Truy cập www.rcocdd.com/intake/ để hoàn thành 
đơn đăng ký trực tuyến, hoặc
Quét mã QR để truy cập trực tiếp vào trang web RCOC


