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الرسالة
تتمثل رسالة مركز موارد األسرة االستثنائي   )EFRC( في 
تقديم الدعم والمعلومات والتوعية ألسر األطفال ذوي 

اإلعاقات واألخصائيين الذين يساعدون هذه األسر.

ومن خالل تقديم الدعم العاطفي والمعلومات الواقعية، 
يمّكن المركز األسر من مساعدة أطفالهم على تحقيق 

أقصى إمكاناتهم.

ية الرؤ
سيتم منح جميع األطفال ذوي اإلعاقات الفرصة للعيش مع 
أسرة مدعومة ومتمكنة والمشاركة الكاملة في مجتمعهم، 

حيث إنه يتم إثراء كل مجتمع من خالل إشراك أشخاص ذوي 
قدرات متنوعة.

عن المركز
إن مركز EFRC هو مركز مخصص لموارد األسرة في برنامج 

Early Start بكاليفورنيا، ويخدم أسر الرضع واألطفال 
الصغار منذ الوالدة وحتى سن   3   سنوات، وهو واحد من 

بين أربعة عشر مركًزا لتمكين األسرة
)FECs( والتي تخدم أسًرا مكونة من أطفال وبالغين من 

سن   3   سنوات إلى   22   سنة.
ومن خالل الشراكات المحلية والشراكات مع الوالية، 

ينشط مركز EFRC في مجال دعم وسياسات وأبحاث تغيير 
األنظمة.

الخدمات
يقدم مركز EFRC الخدمات المتمحورة حول األسرة، مع 

التركيز على اختيارات أولياء األمور والسرية والتعاون.
وسطاء دعم األسرة   )FSLs( هم مرشدون من أولياء األمور 

لديهم أطفال ذوي إعاقة أو احتياجات خاصة.
تلقى وسطاء FSL التدريب على الخدمات الموجهة باألسر 
ومهارات التواصل والموارد والتنقل عبر األنظمة، وسوف 
يساعدونك في تحديد الخدمات المناسبة لتلبية االحتياجات 

الفردية لطفلك وأسرتك.
الخدمات مجانية لألسر.

تمكين الأسر التي لديها أطفال
يال ذوي احتياجات خاصة في مقاطعتي سان دييغو وإمبير

إذا كانت لديك مخاوف بشأن تطور طفلك، 
أو إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في 

الوصول إلى الدعم أو الموارد أو الخدمات.
سان دييغو: 619.594.7416 

مقاطعة إمبيريال: 760.355.0147 

... EFRC خدمات
متمحورة حول األسرة - سرية - تعاونية - سريعة االستجابة ثقافيًا

الخدمات الأساسية
مرحلة الدخول في برنامج Early Start بكاليفورنيا:

بدء التسجيل في خدمات التدخل المبكر
المعلومات والموارد وخدمات اإلحالة:
في الموقع وعبر اإلنترنت والهاتف

شبكات الدعم:
فردية وجماعية

إرشاد أولياء األمور لبعضهم:
الدعم االجتماعي/العاطفي

توعية أولياء األمور واألخصائيين:
المؤتمرات/ورش العمل

التنقل بين األنظمة:
المركز اإلقليمي، الوكاالت التعليمية، وكاالت الخدمات

المساعدة الفنية:
 خطة خدمة األسرة المخصصة

،)IEP)    برنامج التعليم الفردي ،)IFSP)  
،  )ITP)  خطة االنتقال الفردية

التعليم ما بعد المرحلة الثانوية


