
Viktorya’da çocukların 
yaşantılarının ilk yılları, kişiler 
ve toplum için ilerde olumlu 
sonuçlara yönelik temellerin 
atılması açısından önemli  
bir dönem olarak görülür. 
Viktorya, çocukları ek destek gerektiren 
aileler de içinde olmak üzere tüm 
ailelerin, ihtiyaçlarına cevap veren 
yüksek kaliteli hizmetlere kendi yerel 
toplumlarında ulaşmasını sağlamayı 
taahhüt eder. 

Erken Çocukluk Dönemi Müdahale 
Servisleri henüz okula başlamamış  
ve yaygın  servislerce karşılanamayan  
destek ihtiyaçları ve ek gereksinmeleri 
olan çocuklara sahip aileler içindir.  
Erken Çocukluk Dönemi Müdahale 
Servisleri Eğitim ve Erken Çocukluk 
Dönemi Gelişimi Bakanlığı tarafından 
finanse edilir ve eyaletin her köşesinde 
sağlanır. Eğitim ve Erken Çocukluk 
Dönemi Gelişimi Bakanlığı işitme özürlü 
çocuklar için olan erken müdahale 
programlarını da finanse eder. 

Erken Çocukluk Dönemi Müdahale 
Servisleri aileler için bireysel ve grup 
programları sağlar ve ayrıca, anaokulu ve 
çocuk bakımı gibi servislere ulaşmalarına 
da yardım eder. Hizmet planlaması ve 
koordinasyonuna da katkıda bulunur. 
Bu servislerin hedefi anne-babalara 
ve ailelere, çocuklarının büyümesine, 
eğitimine ve gelişmesine yardım etmeleri 
için bilgi, beceri ve destek sağlamaktır. 
Bu, çocuğa içinde gelişebileceği ve aile 
ve toplum hayatına katılabileceği en iyi 
koşulları sağlar. Servislerin dağıtımı, aile 
merkezli uygulama ve anne-babaların 
kapasitelerinin geliştirilmesi prensipleri 
üzerine oturtulmuştur. 

Erken Çocukluk Dönemi Müdahale 
Servisleri: 

• aile merkezlidir 

• aileleri güçlendirmeye odaklanmıştır
• ek ihtiyaçları olan çocukların bu 

ihtiyaçlarını karşılamak için aileler ve 
toplumla çalışacak ve onları devreye 
sokacak bilgi ve becerileri olan 
görevliler tarafından sağlanır 

• tüm çocukların kendi toplumlarında 
kabul görmesine destek verir. 

Eğitim ve Erken Çocukluk Dönemi 
Gelişimi Bakanlığı’nın Viktorya Erken 
Çocukluk Dönemi Müdahale Servisleri  

hakkında daha fazla bilgi için:
www. education.vic.gov.au/
ecsmanagement/ 

İşitme kaybı olan çocuklar 
için Erken Çocukluk Dönemi 
Müdahale Servisleri* 

• Aurora Okulu Erken Müdahale 

• İşitme Özürlü Çocuklar için Erken 
Eğitim Programı 

• Taralye: Sağır Çocuklar için Sözel 
Dil Merkezi 

• Kraliyet Sağır ve Kör Çocuklar Enstitüsü 

• Anne-babalar için Danışmanlar 

Viktorya Hükümeti ve Federal Hükümet 
tarafından finanse edilen diğer çocuk 
servislerinin içinde, toplum sağlığı,  
aile ve anne-baba’ya destek, ana ve 
çocuk sağlığı, anaokulu ve çocuk bakımı 
yer almaktadır.

Anne-babalar için bilgiler* 

• Avustralya Sağır Çocuklar 

• Viktorya Sağırlar Kuruluşu (Vicdeaf) 
• İşitme Özürlü Çocukların Anne-babaları 
• Avustralya ve Yeni Zelanda Sağır Çocuk 

Anne-babaları (ANZPOD) 

* Arama bilgileri bu dosya ekinde verilen broşürde 
görülebilir veya bölgenizdeki ‘Specialist Children’s 
Intake Services Team’ aranarak elde edilebilir.
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Eğitim ve Erken Çocukluk Dönemi Gelişimi 
Bakanlığının yetkisi ile.
 

Erken Çocukluk 
Dönemi Müdahale 
Servisleri

Eğitim ve Erken Çocukluk Dönemi Gelişimi Bakanlığı

Turkish

Her 
çocuk, 
her 
fırsat
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