
 

Connecticut’s 

Birth to Three System 

  PRZEGLĄD  
 
 

 

Connecticut’s Birth to Three System (System od urodzenia do trzech lat w Connecticut) 

jest wsparciem dla rodzin, które mogą martwić się o rozwój swojego dziecka – 

w szczególności o to, czy ich dziecko osiąga określone etapy. Dzięki dokonaniu oceny 

zespół ds. programu Birth to Three (od urodzenia do trzech lat) może pomóc 

odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące kwestii budzących obawy oraz w razie 

zakwalifikowania się do programu może on zapewnić konkretne wsparcie dla Twojego 

dziecka i rodziny. Early Intervention Services and Supports (Usługi i wsparcie wczesnej 

interwencji), jak określono w części C Individuals with Disabilities Education Act (IDEA, 

Ustawa o edukacji osób niepełnosprawnych), mogą obejmować terapię rozwojową, terapię 

mowy, fizjoterapię, terapię zajęciową, audiologię, żywienie oraz inne. 

 

 

 

 

Zrobiłeś już bardzo ważny pierwszy krok, kontaktując się z 

211 Child Development i umawiając wizytę oceniającą 

kwalifikowalność Twojego dziecka do programu Birth to 

Three, który otrzymał Twoje skierowanie. 

 

Uczestnictwo w Birth to Three System jest zawsze dobrowolne i 

zgodę można wycofać w każdej chwili. Aby uzyskać informacje 

na temat świadomej zgody, poufności i procesów mediacji, 

zapoznaj się z broszurą dotyczącą praw 

rodzicielskich:www.birth23.org/families/rights 

 

Listę pojęć słowniczek, historię Birth to Three oraz inne pomocne 

informacje można znaleźć na stronie www.birth23.org 

http://www.birth23.org/families/rights
http://www.birth23.org/


Czego można się 
spodziewać po ocenie 

 

 

 

  OMÓWIENIE WIZYTY EWALUACYJNEJ  
 
 
 

⚫ Wizyta ewaluacyjna zwykle odbywa się w Twoim domu, jeśli to tam Ty i Twoje dziecko 

czujecie się najbardziej komfortowo, lub w innym wybranym przez Ciebie miejscu. 

⚫ Możesz wybrać dzień i godzinę dogodną dla Ciebie i Twojej rodziny. 

Pomyśl o najlepszej porze dnia dla Ciebie i Twojego dziecka, kiedy dziecko nie śpi i jest aktywne. 

⚫ W ocenie musi być obecny co najmniej jeden rodzic, ale zapraszamy wielu opiekunów 

do udziału. 

⚫ Dwóch ewaluatorów z dwóch różnych dyscyplin oceni twoje dziecko, aby ustalić, czy 

występuje znaczące opóźnienie rozwojowe. 

⚫ Zespół ds. programu Birth to Three przeprowadzi Cię przez kolejne etapy oceny. Będzie zajmować 

się dzieckiem i je obserwować, zada pytania na temat historii dziecka i jakichkolwiek związanych 

z tym obaw oraz pomoże wypełnić wszelkie dokumenty. 

  PRZED OCENĄ  

Poświęć trochę czasu wcześniej, aby pomyśleć o: 

⚫ historii prenatalnej Twojego dziecka; 

⚫ narodzinach Twojego dziecka; 

⚫ historii zdrowia i rozwoju Twojego dziecka; 

⚫ wszelkich znaczących zmianach w 
Twoim życiu lub życiu Twojego dziecka, 
które mogą prowadzić do zmian 
w zachowaniu; 

⚫ sytuacji kiedy po raz pierwszy obawiałeś 
się, że coś może być nie tak; 

⚫ oraz o twoich obecnych obawach. 



Czego można się 
spodziewać po ocenie 

Uczestnictwo w Birth to Three System jest zawsze dobrowolne i zgodę można wycofać w każdej chwili. Aby 
uzyskać informacje na temat świadomej zgody, poufności i procesów mediacji, zapoznaj się z broszurą 
dotyczącą praw rodzicielskich:www.birth23.org/families/rights 

Listę pojęć słowniczek, historię Birth to Three i inne informacje pomocnicze można znaleźć na stronie www.birth23.org 

 

 

 
PODCZAS EWALUACJI 

Udział rodzica 

 
 
 
 
 
 

 

Jesteś istotną częścią zespołu oceny Twojego dziecka! 

⚫ Pomożesz zapewnić komfortowe warunki dla dziecka podczas dokonywania oceny. 

⚫ Pomóż w zajęciach, które badają możliwości Twojego dziecka. 

Zespół oceniający Birth to Three oceni pięć obszarów rozwoju Twojego dziecka: 

⚫ rozwój fizyczny, taki jak wzrok, słuch, ruch i zdrowie; 

⚫ rozwój komunikacji, taki jak wskazywanie, rozumienie słów i wyrażanie myśli; 

⚫ rozwój adaptacyjny lub samopomocowy, taki jak karmienie i ubieranie; 

⚫ rozwój poznawczy, taki jak myślenie, uczenie się i rozumowanie; oraz 

⚫ rozwój społeczno-emocjonalny, taki jak dogadywanie się z innymi, wyrażanie uczuć 

i rozwijanie relacji. 

⚫ Powiedz zespołowi, czy to, co widzą, jest typowe dla Twojego dziecka. 

⚫ Udziel prawdziwych i dokładnych odpowiedzi na pytania dotyczące rozwoju Twojego dziecka. 

⚫ Pomóż zespołowi dostrzec mocne strony i potrzeby wyjątkowe u Twojego dziecka. 

⚫ Zadawaj pytania i przedstawiaj swoje opinie na temat przebiegu oceny Twojego dziecka. 
 

  PO OCENIE  

Po ocenie zespół dokona przeglądu wyników ukończonych standardowych testów, podanych 

informacji na temat historii dziecka i jego rozwoju oraz wszelkich raportów otrzymanych od 

dostawców usług medycznych w celu podjęcia decyzji o kwalifikowalności. 

http://www.birth23.org/families/rights
http://www.birth23.org/


Uczestnictwo w Birth to Three System jest zawsze dobrowolne i zgodę można wycofać w każdej chwili. Aby uzyskać 
informacje na temat świadomej zgody, poufności i procesów mediacji, zapoznaj się z broszurą dotyczącą praw 
rodzicielskich:www.birth23.org/families/rights 

Listę pojęć słowniczek, historię Birth to Three i inne informacje pomocnicze można znaleźć na stronie www.birth23.org 

 

 

 

Kwalifikowalność  

  PRZEGLĄD  
 
 

Istnieją dwa sposoby na zakwalifikowanie się: 

⚫ twoje dziecko ma potwierdzoną chorobę, która prawdopodobnie 

doprowadzi do opóźnienia rozwoju i dlatego automatycznie kwalifikuje się; lub 

⚫ ocena kwalifikowalności dokonana przez personel składający się z dwóch różnych 

specjalizacji (np. logopeda i fizjoterapeuta) wykazujący znaczne opóźnienie (2 odchylenia 

standardowe poniżej średniej) w jednym obszarze rozwoju lub umiarkowane opóźnienie  

(1,5 odchylenia standardowego poniżej średniej) w dwóch obszarach rozwoju. 

Raport z oceny zostanie omówiony z Tobą w języku ojczystym i nie będzie ostateczny, dopóki nie 

będziesz miał(-a) możliwości zapoznania się z nim i upewnienia się, że jest on poprawny. 
 
 

  NIE KWALIFIKUJE SIĘ  

Jeśli Twoje dziecko nie kwalifikuje się do Birth to Three, masz do dyspozycji inne zasoby: 

⚫ Help Me Grow łączy dzieci zagrożone ze źródłami wsparcia i usługami. 

cdi.211ct.org/program/help-me-grow 

⚫ Sparkler to aplikacja mobilna, która pomaga lepiej zrozumieć rozwój dziecka dzięki kwestionariuszom 

Ages & Stages Questionnaires® (ASQ); zajęciom poza ekranem do wspólnej zabawy; raportom z 

postępów; oraz zapewnia wskazówki i odpowiedzi od ekspertów z 211 Child Development lub Twojej 

szkoły/dostawcy. www.playsparkler.org/ct Użyj kodu: CTFam 

Możesz również poprosić o kolejne skierowanie co najmniej miesiąc po ocenie. 

Jeśli nie zgadzasz się z wynikami oceny kwalifikacyjnej Birth to Three i nie 

można tego rozwiązać poprzez rozmowę z przedstawicielami programu, 

istnieją inne sposoby rozwiązywania sporów: 

⚫ Złóż pisemną skargę. 

⚫ Poproś o mediację. 

 
 

W                                 

http://www.birth23.org/families/rights
http://www.birth23.org/
http://www.playsparkler.org/ct


Uczestnictwo w Birth to Three System jest zawsze dobrowolne i zgodę można wycofać w każdej chwili. Aby uzyskać 
informacje na temat świadomej zgody, poufności i procesów mediacji, zapoznaj się z broszurą dotyczącą praw 
rodzicielskich:www.birth23.org/families/rights 

Listę pojęć słowniczek, historię Birth to Three i inne informacje pomocnicze można znaleźć na stronie www.birth23.org 

 

 

Kwalifikuję się? 
Co dalej? 

  PRZEGLĄD  
 

 

⚫ Po ustaleniu uprawnień zostaniesz przydzielony 

koordynatorowi usług, który będzie Twoim 

przewodnikiem podczas nawiązywania połączeń 

z zasobami społeczności. 

⚫ Twój koordynator usług poprowadzi Ciebie i Twoją rodzinę w opracowaniu Individualized 

Family Service Plan (IFSP) (Zindywidualizowanego Planu Usług Rodzinnych), który będzie 

zawierał opis rzeczywistych wyników, jakich oczekujesz dla swojego dziecka i rodziny. 

⚫ IFSP opisuje, jak, gdzie i kiedy Twoja rodzina będzie współpracować z personelem programu, 

aby osiągnąć te wyniki. 
 
 
 

  ŚRODKI WSPARCIA  

 

⚫ Birth to Three to system wsparcia dla rodzin, aby pomóc im 

zaspokoić potrzeby niemowląt i małych dzieci, które są 

niepełnosprawne lub opóźnione w rozwoju. 

⚫ Early Intervention Services and Supports (EIS) wspierają 

współpracę partnerską; są skupione na rodzinie; występują 

w naturalnych warunkach, w których dziecko zazwyczaj spędza 

czas; stosują obecne najlepsze praktyki w zakresie wczesnej 

interwencji; i są zbudowane na wzajemnym szacunku i wyborze. 

⚫ Dowiedz się więcej o wsparciu Birth to Three w Handbook 2 

(Podręcznik 2): 

www.birth23.org/files/Families/FamilyHandbookII.pdf 

 
 
 
 

W                                 

http://www.birth23.org/families/rights
http://www.birth23.org/
http://www.birth23.org/ﬁles/Families/FamilyHandbookII.pdf

