O Early Steps oferece serviços a crianças e bebês
com deficiências ou atrasos no desenvolvimento
desde o nascimento até a idade de 36 meses. O
Early Steps atende as crianças nas
comunidades em que elas vivem,
Infecção
pelo vírus Zika
aprendem e brincam.
Crianças nascidas com
infecção pelo vírus Zika
e/ou microcefalia estão
Centers for Disease Control and
aptas para participar
Prevention (O Centro de Controle e
do Early Steps.
Prevenção de Doenças) recomenda que a

INDICAÇÃO

criança seja indicada para uma intervenção
inicial o quanto antes após ter sido diagnosticada,
a fim de garantir que ela obtenha benefício
máximo. Se seu bebê nasceu com infecção
pelo vírus Zika, os serviços do Early Steps
O
estarão disponíveis a você ligando para
desenvolvimento
1-800-218-0001.
mais rápido do cérebro

ocorre durante os
primeiros mil dias de vida,
um período essencial para
Crianças nascidas com infecção pelo
aprender a enxergar,
vírus Zika podem precisar de avaliações
falar, caminhar
adicionais e cuidados de acompanhamento,
e pensar.

SERVIÇOS

incluindo apoio ao seu desenvolvimento. O
Early Steps oferece serviços individualizados que
auxiliam famílias no atendimento das
necessidades de desenvolvimento da criança.
Esses serviços incluem a coordenação dos
serviços, informações sobre o desenvolvimento da
criança, informações aos pais e ao cuidador,
assim como outros serviços e apoios
relacionados ao desenvolvimento que
tenham sido definidos como necessários.

CUSTOS

Não há exigências de renda para qualificar-se para
o programa. As crianças são atendidas
independentemente da renda familiar e as famílias
não são cobradas pelos serviços. Contudo, os
seguros de saúde públicos são cobrados e os
seguros de saúde privados são cobrados
mediante a permissão da família.

www.earlystepsdirectory.com
1-800-218-0001
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