MGA KAPARTNER NA
PROPESYONAL

ANG AMING PANANAW SA
BACI:

Ang Infant Development Program ay nagtatrabaho
kasama ng mga propesyonal at community
partners. Ang IDP ay makakatulong sa inyong
maghanap ng mga propesyonal at suporta sa
komunidad para sa inyo at inyong anak. Ang
magkasamang mga pagbisita sa tahanan,
pagkoordina ng mga serbisyo, at referrals sa ibang
serbisyong kinakailangan ay available.
Ang paglahok...
ay isang oportunidad para sa mga magulang upang:
Matutunan ang mga paraan upang hikayatin ang
development ng inyong anak
Makakilala ng ibang mga magulang
Mapag-usapan kung papaano maging magulang
at mga isyu sa development ng anak
Gamitin ang iba pang resources at mga aktibidad
ng komunidad.

ISANG LIPUNAN
NA KASALI
ANG
LAHAT NG TAO

ay isang oportunidad para sa inyong anak na:
Mas maging independiente
Matuklasan ang mga abilidad
Matuto ng bagong skills.
Mga referral
Maaaring magmula ang mga referral sa IDP sa
anuman sa mga sumusunod, tulad ng inyong
doktor, public health nurse, propesyonal sa
komunidad o sa pagsangguni ninyo mismo
bilang magulang, o self-referral. Ang inyong
paglahok ay boluntaryo at walang bayad. Ang
Burnaby IDP ay sinusuportahan ng Ministry for
Children and Families.

Maaari ninyong kontakin ang Burnaby Infant
Development Program sa:

ANG BURNABY
INFANT
DEVELOPMENT
PROGRAM

2702 Norland Avenue
Burnaby, BC V5B 3A6
Telepono: 604.299.7851
Fax: 604.299.5921
Web: idp.gobaci.com

Kung nag-aalalá kayo tungkol sa
development ng inyong anak, makakatulong
sa inyo ang Infant Development Program.

NANINIWALA ANG AMING
PROGRAMA NA
Ang bawat bata ay natatangi, higit na kilala ng mga
magulang ang kanilang mga anak at lalong alam ng
mga ito kung ano ang mga bagay na kinakailangan
ng suporta ng kanilang mga anak upang magkaroon
ng kompiyansa sa sarili.
ANG LAHAT NG AMING MGA PROGRAMA

MGA SERBISYONG AVAILABLE
Kabilang sa mga serbisyo ng Infant Development
Program ang:
Mga pagbisita sa tahanan upang hikayatin na
umunlad, mag-develop ng mga bagong
aktibidad at suportahan ang mga magulang
Mga pag-aseso ng development at nakasulat na
mga ulat
Iba't-ibang mga grupo ng paglahok ng magulang

AY "NAKATUON SA PAMILYA." IBIG SABIHIN NITO NA

Mga therapy consultation

KAYO, ANG MAGULANG ANG SIYANG MAGPAPASYA

Pagtulong sa inyo at inyong anak sa transition o
paglipat sa isang preschool/childcare program

KUNG ANONG URI NG SUPORTA ANG
KAILANGAN NINYO.

TUNGKOL SA PROGRAMA
Ang Infant Development Program (IDP) ay
naglilingkod sa mga bata mula sa kapanganakan
hanggang tatlong taong gulang kung sila’y
nanganganib, o kung sila ay mayroong pagkaantala o
delay sa development. Nagbibigay ng oportunidad
ang aming programa sa mga magulang at mga
propesyonal upang magkasamang tulungan ang mga
bata na ma-overcome o madaig ang developmental
difficulties. Patuloy na susubaybayan ng programa
ang inyong anak hanggang sa mawala ang inyong
alalahanin o hanggang makamit ng inyong anak ang
kanilang pag-unlad o developmental milestones. Ang
bawat Infant Development Consultant ay may skills
at kaalaman sa child development, at maaaring
makatulong sa mga magulang sa pagpapaunlad ng
oportunidad para sa development ng kanilang mga
anak. Lahat ng aming programa ay "nakatuon sa
pamilya", ibig sabihin nito na kayo, ang magulang
ang siyang magpapasya kung anong uri ng suporta
ang kailangan ninyo.

Pagkoordina ng serbisyo at referrals sa iba pang
mga propesyonal at mga suporta

PAKIKIPAGTULUNGAN SA
PAMILYA
May mahalagang papel ang mga pamilya sa
development ng bawat bata. Mula sa kapanganakan
hanggang sa edad na tatlong taon, mabilis ang
pag-develop ng bata. Ang pangkatawan, panlipunan,
emosyonal, ugali, wika at pag-unlad ng kamalayan o
cognitive development ay depende sa mga
karanasan ng sanggol mula sa pamilya. Kapag kayo
ay isinangguni sa Program, maaari kayong dumalo
sa alinman sa aming mga grupo at may isang IDP
Consultant na bibisita sa inyo at inyong anak sa
tahanan ninyo. Ang isang Infant Development
Consultant ay tutulong sa inyong magplano ng mga
aktibidad na pinakaangkop sa mga pangangailangan
ng inyong anak at pamilya.
Sino man ay maaaring gumawa ng referral o
pagsangguni, kabilang ang mga magulang o
caregiver. Maaari kayong gumawa ng isang referral
gamit ang telepono o online sa:
http://gobaci.com/what-we-offer/infant-services/referral/

