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PROCESSO
A missão do Sistema de Intervenção Precoce New Jersey (NJEIS) é prestar apoio e serviços de primeira
qualidade para aumentar a capacidade das famílias para satisfazer as necessidades de desenvolvimento e de
saúde das crianças que têm atrasos ou deficiência entreo nascimento e três anos de idade.

Envio

Há um ponto único em todo o estado de entrada para a intervenção precoce. Fontes de referência primários são obrigados
a encaminhar uma criança a Intervenção Precoce dentro de 2 dias de identificação. Essas fontes incluem hospitais,
médicos, pais, programas de cuidados infantis, as agências educacionais locais, estabelecimentos de saúde públicos,
outras agências de serviço social, e os prestadores de cuidados de saúde.

Coordenação
dos Serviços

Coordenação dos Serviços ajuda e permite às crianças e famílias a receber os direitos, as garantias processuais
e serviços no NJEIS. Coordenadores de serviço são também um ponto de contacto único para ajudar as
famílias a obter serviços comunitários e assistência que eles podem precisar para si e para os seus filhos.
Uma avaliação de intervenção precoce irá reunir informações sobre a criança para ver como ele ou ela está se
desenvolvendo. Ela é usada para determinar a elegibilidade para serviços de intervenção precoce. Avaliação
ajuda a definir os tipos e níveis de serviços necessários para a criança e a família.
Uma criança entre o nascimento e os 3 anos de idade é elegível com um atraso de pelo menos 2 desvios-padrão
abaixo da média em uma área de desenvolvimento ou 1,5 desvios-padrão abaixo da média em duas ou mais áreas;
tem uma condição diagnosticada com uma elevada probabilidade de resultar em atraso do desenvolvimento; ou tem
um diagnóstico presumível de elegibilidade. Áreas de desenvolvimento incluem (motora grossa ou fina, sensorial)
físico, cognitivo, comunicativo, social / emocional, e / ou adaptativo.
Após a avaliação, um Plano de Serviço Familiar Individualizado (IFSP) é desenvolvido para descrever os
serviços que são necessários por parte da criança e da família e como eles serão implementados. O IFSP é
ambos um plano e um processo. O plano é um documento escrito e do processo é uma partilha permanente de
informações entre a família e a intervenção precoce para atender às necessidades de desenvolvimento da
criança e as necessidades de recursos da família.
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em data e local conveniente para a família e na língua ou método de comunicação que é usado em casa.
Serviços de Intervenção Precoce são projetados para resolver um problema ou atraso no desenvolvimento o
mais cedo possível. Eles são fornecidos por pessoal qualificado em ambientes naturais: as configurações em
que as crianças carentes de necessidades especiais normalmente participam e que está mais confortável e
conveniente para a família.
O IFSP é revisada a cada seis meses, ou mais frequentemente, conforme apropriado, para assegurar que o
plano continua a atender às necessidades da criança e da família. Nas reuniões IFSP, a equipe de IFSP, que
inclui membros da família, analisa os resultados atuais e serviços de intervenção precoce para atualizar
conforme necessário. Um novo IFSP é escrito pelo menos uma vez por ano.
O objetivo de todas as transições é para ajudar as crianças e as famílias a passar de uma fase para outra, o mais
útil possível. Transições podem ocorrer em qualquer momento em que a criança e a família estão recebendo
serviços de intervenção precoce. Quando uma criança é de 2 anos de idade, uma reunião de transição de
informações será realizada com os pais, coordenador de serviços e outros que trabalharam com a criança para
começar a planejar os serviços e apoio que pode ser necessário quando a criança vira três e assim deixar a
intervenção precoce. Esse processo contém várias etapas de transição de intervenção precoce para oambiente
da primeira infância e serviços de apoio que a criança e a família podem precisar aos três anos.
A lei federal exige que os serviços específicos seja fornecido para crianças e famílias elegíveis às despesas
públicas. Estes serviços incluem Localizar Criança e Encaminhar; Avaliação; Coordenação de Serviço;
Desenvolvimento IFSP e avaliação; e salvaguardas processuais (direitos da família). Além dessas, uma família
pode ter que assumir alguns ou todos os custos, dependendo dos recursos disponíveis e capacidade das
famílias para pagar. O custo famíliar compartilhado é baseado em uma tabela de escala móvel que determina o
custo pela renda e tamanho de uma família.

Esta ficha foi desenvolvido pela Rede Estadual pela Defesa dos Pais e o mapa para Inclusive crianças equipe assistencial.
Para mais informações, favor visitar o site . www.state.nj.us/health/fhs/eiphome.htm or call 800-322-8174Você também pode
receber assistência da Rede de Advocacia Estadualpela Defesa dos Pais, 800-654-SPAN (7726) ou www.spannj.org.

