
Early Steps provides services to infants
and toddlers, age birth–36 months,
with developmental disabilities or delays.
Early Steps serves children in their
communities where they live, learn
and play.

REFERRAL
The Centers for Disease Control and 
Prevention recommends a referral to
early intervention as soon as possible after 
an infant is diagnosed to ensure maximum 
benefit. If you have a baby born with Zika 
infection, Early Steps services are
available to you by calling
1-800-218-0001.

SERVICES
Infants born with Zika infection
may require additional evaluations
and follow-up care, including
developmental supports. Early Steps 
provides individualized services that support 
families in meeting their child’s 
developmental needs. These services include 
service coordination, information on
child development, parent and
caregiver information, and other 
developmental services and supports 
determined necessary.

COSTS
There is no income requirement to qualify
for the program. Children are served, 
regardless of the family’s income, and 
families are not charged for services. 
However, public insurance is billed, and 
private insurance is billed with the
family’s permission.

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

�e most rapid 
brain development 
occurs in the �rst
1,000 days of life,

which is a critical window
for learning to see,

talk, walk and think.

Zika
Infection

Infants born with Zika 
infection and/or 

microcephaly are eligible 
for Early Steps.
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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, aprendem e brincam.

INDICAÇÃO
Centers for Disease Control and 
Prevention (O Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças) recomenda que a 
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 estarão disponíveis 
a você ligando para 1-800-218-0001.

SERVIÇOS
Crianças nascidas com infecção pelo 
vírus Zika podem precisar de avaliações
adicionais e cuidados de
acompanhamento, 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

O 
desenvolvimento 

mais rápido do cérebro 
ocorre durante os 

primeiros mil dias de vida, 
um período essencial para 

aprender a enxergar, 
falar, caminhar 

e pensar.

Infecção 
pelo vírus Zika
Crianças nascidas com 

infecção pelo vírus Zika 
e/ou microcefalia estão 

aptas para participar 
do Early Steps.
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