
Mạng Phát Triển
Sớm Nebraska

Liên Lạc:

Dịch Vụ Điều Phối
Mạng Phát Triển Sớm
(Nebraska Early Development Network)
của tiểu bang Nebraska dành cho 
các trẻ em từ sơ sinh cho đến 2 
tuổi bị chậm phát triển hay tàn tật. 
Nếu quí vị nghi ngờ con của quí vị 
hoặc có biết con ai bị chậm phát 
triển, xin gọi số điện thoại dưới đây

Mạng Phát Triển Sớm
Nebraska Early Development Network
của tiểu bang Nebraska được sự 
cộng tác bảo trợ của Bộ Giáo Dục 
Nebraska và Bộ Y Tế và Phục Vụ 
Cộng Đồng Nebraska

Xin vào mạng của chúng tôi:
http://edn.ne.gov
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 Dịch Vụ Điều Phối có nghĩa là một người 
tiếp xúc trung tâm, hay là người điều phối, 
được phân công cho một gia đình. Dịch Vụ 
Điều Phối giúp các gia đình có con dưới ba 
tuổi cần sự chăm sóc đặc biệt:

 7 Tìm các dịch vụ thích hợp cho 
việc phát triển, giáo dục, tài 
chính, chăm sóc sức khỏe, 
chăm sóc trẻ, tịnh dưỡng và 
nhiều nhu cầu khác.

 7 Nối kết với các dịch vụ cần 
thiết

 7 Kết hợp với nhiều cơ quan 
khác nhau để biết chắc rằng 
mọi dịch vụ được cung cấp khi 
cần đến

 7 Trở thành người điều phối dịch 
vụ cho chính con của mình 
trong tương lai

 Các gia đình ở Nebraska 
có con cần sự chăm sóc đặc 
biệt đã thấy rằng rất khó tìm 
được những dịch vụ cần thiết 
cho con nhỏ và trẻ em tàn 
tật rồi lại phải sắp xếp các 
dịch vụ đó với quá nhiều cơ 
quan liên hệ.

 Nhiều gia đình ở Nebraska 
đã yêu cầu Cơ Quan Lập 
Pháp giúp đỡ bằng cách cho 
phép những người điều phối 
thành lập các đội ngũ của 
các cơ quan phục vụ gia đình 
cùng hợp tác với nhau.

Dịch vụ điều phối:
 7 Giúp các gia đình tiếp xúc dễ dàng 
hơn tới các dịch vụ của cộng đồng

 7 Làm cho các dịch vụ hiện tại mạnh 
mẽ hơn

 7 Tránh các dịch vụ trùng hợp
 7 Phát triển thêm tiềm năng khi cần 
thiết

 7 Làm cho các gia đình được biết rõ 
ràng họ có thể mong mỏi được gì 
nơi tiểu bang và các cơ quan cộng 
đồng

 Những gia đình đủ điều kiện 
là những gia đình có con nhỏ và 
trẻ em dưới 3 tuổi bị chậm phát 
triển hoặc bị tàn tật.

Dịch vụ điều phối 
hoạt động cả năm

Gia đình không phải 
trả phí tổn gì.

Dịch Vụ Điều Phối Mạng 
Phát Triển Sớm Là Gì?

Ai đủ điều kiện cho
Dịch Vụ Điều Phối?

Tại sao cần phải có
Dịch Vụ Điều Phối?
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