
3+ Review

Stimate Părinte,

Tuturor copiilor preșcolari li se oferă o evaluare a stării de sănătate de către 
un consultant sanitar care va vizita școala.

Aceasta este o perioadă semnificativă în viața copilului dumneavoastră. 
Este important pentru copilul dumneavoastră să învețe să fie încrezător în 
sine și în alții, curios și capabil să dezvolte relații și să învețe.

În curând, dumneavoastră și copilul dumneavoastră veți fi invitați la o 
întâlnire cu consultantul sanitar pentru a discuta despre dezvoltarea 
copilului dumneavoastră.

Este foarte important pentru copilul dumneavoastră să îi placă să învețe. 
Această întâlnire vă va oferi ocazia de a discuta despre dezvoltarea socio-
emoțională a copilului dumneavoastră. Cu cât știți mai multe despre 
sănătatea și dezvoltarea copilului dumneavoastră, cu atât îl puteți ajuta mai 
ușor.

Copilul dumneavoastră poate să primească deja sprijin din partea 
diverselor servicii de sănătate și învățământ, dar chiar și în acest caz, 
încurajăm implicarea în programul 3+ Review.
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Directorul/liderul instituției preșcolare vă va oferi informații despre 
programarea unei întâlniri cu consultantul sanitar în cadrul programului 
3+ Review. Dacă aveți nevoie de un interpret, vă rugăm să ne anunțați, 
întrucât serviciile acestuia vor trebui rezervate în prealabil.

• Întâlnirea se va desfășura la grădiniță/creșă.  

• Vă rugăm să aduceți carnetul roșu (PCHR) al copilului dumneavoastră. 

Early Intervention Transformation Programme (EITP, Programul de 
intervenție și transformare timpurie) este un program reprezentativ al 
Northern Ireland Executive / Atlantic Philanthropies Delivering Social 
Change, finanțat în comun de către fondul Delivering Social Change, DoH 
(Ministerul Sănătății), DE (Ministerul Educației), DoJ (Ministerul Justiției), 
DfC (Ministerul Comunităților), DfE (Ministerul Economiei) și The Atlantic 
Philanthropies.  
EITP are ca scop îmbunătățirea rezultatelor copiilor și tinerilor din 
Irlanda de Nord, prin includerea unor abordări de intervenție timpurie.
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