Wykrywanie niepełnosprawności
u dzieci w wieku
do lat 21
Zgodnie z wymaganiami Ustawy w sprawie
kształcenia osób niepełnosprawnych, Stan Maryland podejmuje bezpłatne dla rodzin próby
lokalizowania, identyfikacji oraz diagnozowania wszystkich dzieci z niepełnosprawnością.
Proces lokalizowania, identyfikacji i diagnozowania niemowląt i małych dzieci w wieku do lat
3 to zadanie Programu dla Niemowląt i Małych
Dzieci na obszarach objętych jurysdykcją stanu
Maryland. Niemowlęta i małe dzieci, w których
wykryto niepełnosprawność lub opóźnienie
mogą kwalifikować się do objęcia działaniami
z zakresu wczesnej interwencji. Działania te
mają na celu zwiększenie możliwości wzrostu i
rozwoju dziecka, a także kształcenie w rodzinach
umiejętności zaspakajania specjalnych potrzeb
ich dzieci.
Proces lokalizowania, identyfikacji i diagnozowania dzieci w wieku od lat 3 do 21 to zadanie lokalnego systemu oświaty na obszarach
objętych jurysdykcją stanu Maryland. Dzieci z
tej grupy wiekowej, u których wykryto niepełnosprawność mogą ubiegać się o objęcie systemem edukacji specjalnej oraz działaniami
powiązanymi (np. terapią mowy, fizjoterapią czy
terapią zajęciową).

Wsparcie dla rodzin dzieci
z niepełnosprawnością
w wieku do 21 lat
Stan Maryland zatrudnia Koordynatorów Pomocy
Rodzinie na terenach objętych każdą jurysdykcją.
Koordynatorzy służą wsparciem dla rodzin dzieci
z niepełnosprawnością w wieku do lat 21. Wykaz
Świadczeń w zakresie Pomocy Rodzinie znajdą
Państwo na stronie: www.mdecgateway.org. Jeżeli
potrzebują Państwo dalszej pomocy lub informacji
dotyczących wykrywania niepełnosprawności u
dzieci, prosimy o kontakt telefoniczny.
Maryland State Department of Education
Division of Special Education/
Early Intervention Services
Family Services and Interagency Branch
200 West Baltimore Street, 9th floor
Baltimore, Maryland 21201
Bezpłatny telefon: 1-800-535-0182
Faks: 410-333-8165

Czy są
Państwo
zaniepokojeni
wzrokiem,
słuchem, mową,
sposobem poruszania
się, zabawy, nauki
lub zachowania
swojego dziecka?
Czy wiedzą Państwo, że Państwa
dziecko w

wieku do 21 lat

może kwalifikować się do
odbycia badań oraz diagnostyki,
jeżeli tylko wykaże symptomy
niepełnosprawności lub
opóźnienia?
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Zadzwońcie!
1-800-535-0182

Martin O’Malley, Gubernator

07/09

Więcej informacji na temat wczesnej interwencji
oraz edukacji specjalnej w Maryland mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu:
1-800-535-0182.
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Departament Oświaty Stanu Maryland nie dyskryminuje nikogo z uwagi na jego rasę, kolor skóry, płeć, wiek, pochodzenie, wyznanie
czy niepełnosprawność w zakresie zatrudnienia lub dostępu do programów. Wszelkie pytania dotyczące polityki departamentu
należy zgłaszać do oddziału odpowiedzialnego za zapewnienie równości i zgodności, pod numer telefonu: 410-767-0246, faksu:
410-333-2226 lub telefonu tekstowego: 410-333-6442. Niniejszy dokument został przygotowany przez Wydział Nauczania
Specjalnego/Służby Wczesnej Interwencji dzięki środkom Biura ds. Specjalnych Świadczeń Edukacyjnych i Rehabilitacyjnych w
Departamencie Oświaty Stanów Zjednoczonych, IDEA, Część B, Grant #H027A080035A. Opinie wyrażone w niniejszym dokumencie
nie zawsze odzwierciedlają opinie Departamentu Oświaty Stanów Zjednoczonych oraz agencji federalnych i nie powinny być za
takie uważane. Informacje nie podlegają ochronie prawem autorskim. Zachęca się czytelników do kopiowania ich i dzielenia się
nimi i prosi się czytelników, aby powoływali się na Wydział Nauczania Specjalnego/Służby Wczesnej Interwencji Departamentu
Oświaty Stanu Maryland jako ich autora. Zgodnie z przepisami Ustawy o Niepełnosprawnych Obywatelach Ameryki (ADA), na
żądanie, niniejszy dokument udostępniony będzie w różnych formatach. Prosimy o kontakt z Międzyagencyjnym Oddziałem
Pomocy Rodzinie, pod numerem telefonu: 410-767-0858, lub faksu: 410-333-1571.
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Skierowanie dziecka
na badania i poddanie
diagnostyce
Każdy kto podejrzewa, że dziecko jest opóźnione w
rozwoju lub niepełnosprawne powinien skierować
takie dziecko na badania, które wykażą ewentualną
konieczność objęcia go wczesną interwencją lub programem nauczania specjalnego oraz powiązanych
świadczeń (np. terapią mowy, fizjoterapią czy terapią
zajęciowa).
Na badania i do diagnostyki może zostać skierowane każde dziecko mieszkające obecnie w stanie Maryland, niezależnie od tego czy uczęszcza do szkoły
publicznej czy prywatnej, kształcone jest w domu, czy
jest bezdomne, czy jest emigrantem lub czy przebywa
pod kuratelą stanu. Nawet dzieci, które otrzymują promocję i przechodzą do kolejnych klas mogą wymagać
objęcia opieką.

Jeżeli podejrzewają Państwo
opóźnienie lub niepełnosprawność dziecka, prosimy o kontakt!
Zadzwońcie pod numer odpowiedni dla grupy wiekowej, do której należy dziecko oraz jurysdykcji, jaką
objęte jest miejsce jego zamieszkania (numery telefonów można znaleźć na kolejnej stronie). Pomoc
oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nauczania Specjalnego/Służbach Wczesnej Interwencji w Departamencie Oświaty Stanu Maryland
pod bezpłatnym numerem telefonu: 1-800-535-0182.

Are you concerned_FSS Child Find_PL.indd 2

Lokalne numery telefonu w stanie Maryland
Dzieci w wieku
do lat trzech
Jurysdykcja lokalna

Program dla Niemowląt
i Małych Dzieci
Stanu Maryland:
„Pojedynczy punkt wejścia”

Dzieci w wieku
od lat 3 do 21
Lokalne systemy oświaty
w stanie Maryland:
„Odnajdź dziecko”

Hrabstwo Allegany

301-689-0466

301-759-2082

Hrabstwo Anne Arundel

410-222-6911

410-766-6662

Baltimore City

410-396-1666

443-984-1011

Hrabstwo Baltimore

410-887-2169

410-887-3017

Hrabstwo Calvert

410-414-7034

410-535-7388

Hrabstwo Caroline

410-479-3246

410-479-3246

Hrabstwo Carroll

410-876-4437 wew. 277

410-751-3295 lub 410-751-3033

Hrabstwo Cecil

410-996-5444

410-996-5444

Hrabstwo Charles

301-609-6808

301-753-1745

Hrabstwo Dorchester

410-221-1111 wew. 1023

410-221-1111 wew. 1023

Hrabstwo Frederick

301-600-1612

301-644-5292 lub 301-644-5276

Hrabstwo Garrett

301-334-1189

301-334-7655

Hrabstwo Harford

410-638-3823

410-638-4386 or 410-638-4387

Hrabstwo Howard

410-313-7017

410-313-7046

Hrabstwo Kent

410-778-7164

410-778-7164

Hrabstwo Montgomery

240-777-3997

301-947-6050

Hrabstwo Prince George’s

1-800-469-1865

301-808-2719 or 301-817-3147

Hrabstwo Queen Anne’s

410-758-0720 wew. 4456

410-758-2403 wew. 182

Hrabstwo Somerset

410-623-2037

410-651-1616

Hrabstwo St. Mary’s

301-475-4393

301-475-5511 wew. 213

Hrabstwo Talbot

410-820-0319

410-820-8263

Hrabstwo Washington

301-766-8217

301-766-2964

Hrabstwo Wicomico

410-677-5250

410-677-5250

Hrabstwo Worcester

410-632-5033

410-632-5033
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