
سنوات، ينمو األطفال    5إلى    3خالل المرحلة العمرية من سن  
ويكتسبون العديد من المهارات. في بعض األحيان، قد يحتاج الطفل إلى  

 .مساعدة خاصة لضمان تطوير مهاراته وتعلم مهارات جديدة 

إذا كنت أنت أو شخص آخر قلقًا بشأن نمو طفلك و/أو تنمية مهاراته،  
فيمكن لطفلك الحصول على المساعدة! بالنسبة لألطفال الذين تتراوح  

برنامج التدخل  سنوات، تُسمى هذه المساعدة   5و   3أعمارهم بين  
..المبكر في مرحلة ما قبل المدرسة

:بأنها (EI) ما قبل المدرسةتتسم خدمات برنامج التدخل المبكر في مرحلة 

تلبي احتياجات وأولويات كاًل من األسرة والطفل  •

متاحة مجانًا دون أي تكاليف على كاهل األسرة  •
 مع أقران مشابهين أقل تقييًدابيئة تُقدم في  •

:مثل  المجاالت من العديد في الطفل نمو وتعزيز فهم  على األسرة تساعد •

لاللتحاق بالبرنامج؟من األطفال المؤهلين 

سنوات   5إلى  3األطفال من سن 

 :الذين

 يعانون من تأخر في النمو  •

13أو لديهم أي من اإلعاقات الـ  •

 الُمدرجة أدناه

أو بحاجة إلى تعليم ُمعين ُمصمم  •
 خصيًصا لهم

تأهيل األطفال ذوي اإلعاقات
 التوحد  .1
 العمى  .2
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 ضعف السمع  .5
 الذهنية اإلعاقة   .6

 إعاقات متعددة  .7
 ضعف العظام  .8
 عاهات صحية أخرى  .9

 صعوبات تعلم ُمعينة  .10
 إعاقة اللغة والكالم  .11
إصابات الدماغ الرضية  .12
 ضعف البصر  .13

 المهارات المعرفية  

 مهارات التواصل  

 المهارات االجتماعية والعاطفية  

  ما مرحلة  في  المبكر  التدخل خدمات على  للحصول - اإلحالة  .1والسمع  الرؤية ذلك في بما الجسدية، القدرات 
من اإلحالة إجراء يمكن .طفلك إحالة  تتم أن يجب ، المدرسة قبل
حضانة/النهارية الرعاية مركز ب علممُ  وأ األسرة، أفراد  أحد قبل
..آخر مبكر تدخل أخصائي أي أو طبيب أو المدرسة، قبل ما

  اتالخدم نسقمُ  ى م  س يُ  شخص  تعيين يتم - اتالخدم   نسقم    .2
فهم على تكأسر  لمساعدة بك الخاص االتصال مسؤول ليكون
.معه والتعامل المبكر  التدخل برنامج

بعد إحالة طفلك، يجب أن يخضع لعملية تقييم.  حيث تتولى   - التقييم .3
الهيئة مهمة شرح هذه العملية والحصول على موافقتك الخطية على  

التقييم ووضع جدول لذلك. وبناًء على التقييم سيتحدد ما إذا كان طفلك  
 مؤهالً لتلقي خدمات التدخل المبكر في مرحلة ما قبل المدرسة. 

إذا ُوجد أن طفلك مؤهالً لاللتحاق    -  ( IEPفردي ) برنامج التعليم ال  .4
بالبرنامج، فسيقوم فريق، يضم األبوين أيًضا، بوضع خطة مكتوبة  

تتضمن الخدمات الفردية التي سيتلقاها الطفل. 

وإذا تبين أن طفلك غير مؤهل لاللتحاق بالبرنامج، فربما ترغب في التفكير في 
 الضمانات اإلجرائيةج التقييم. راجع خيارات أخرى أو تقديم اعتراض على نتائ

 .الخاصة بك

التدخل المبكر في مرحلة ما قبل المدرسة؟ما هو برنامج 

ما الخطوات التالية التي يجب على األسرة القيام بها؟

ما الذي ينبغي توقعه؟

يبدأ الجدول الزمني بمجرد توقيعك على استمارة الموافقة 

 .التقييم. على

يوًما تقويميًا، يجب االنتهاء من التقييم وكتابة  60في غضون 

 التقييم. تقرير

يوًما من اكتمال التقييم، يجب عقد اجتماع  30غضون في 

 (.IEPبرنامج التعليم الفردي ) لتحرير

( IEPيوًما من تحرير برنامج التعليم الفردي ) 14في غضون 

والموافقة عليه من قبل الوالد)ة(/الوصي، يجب البدء في تقديم 

 الخدمات.

الجدول الزمني

التدخل المبكر

 تعزيز اإلدماج والحصول 
على التعليم والرعاية الصحية

PEAL مركز قيادة توعية ودعم اآلباء

:معلومات ورقة

تمكين األسر والشباب 
 في والية بنسلفانيا

!



PEAL  لمزيد من المعلومات اتصل بمركز قيادة توعية ودعم اآلباء
1040-950-866 الرقم المجاني:•  info@pealcenter.org  البريد اإللكتروني:•  www.pealcenter.org :الموقع اإللكتروني

 @PEALCenter @PEALyouth

المصادر
1-800-692-7288 ,www.connectpa.net: (CONNECT Helpline) الهاتفيخط المساعدة 

  https://bit.ly/2RYx8dK تعريف األسرة ببرنامج التدخل المبكر في والية بنسلفانيا:
 https://bit.ly/2wCx7UD :بالمستوى التعليمي الُموصى به/إشعار كتابي ُمسبق إشعار 

  https://bit.ly/398LRbG إلجرائية لبرنامج التدخل المبكر:الضمانات ا

 Student Snapshot :https://bit.ly/2Upr1APأداة 
 https://bit.ly/2T3MpJB المساعدات والخدمات التكميلية:
 https://bit.ly/32feHoA االنتقال إلى برامج سن المدرسة:

:هو خطة مكتوبة تتضمن العناصر التالية برنامج التعليم الفردي

 مهارات واحتياجات طفلك الحالية  •

 التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة  •

فيها تقديم التعليم الخاص والخدمات  البيئة واألماكن التي سيتم  •
 ذات الصلة 

 أهداف قابلة للقياس وجداول زمنية لتحقيق هذه األهداف  •

 خطة انتقالية، إذا لزم األمر  •

تاريخ مراجعة الخطة )يجب أن يكون في غضون سنة واحدة(  •

:. ومن أمثلة هذه الخدماتخدمات ذات طابع فردي للغاية

تنمية مهارات طفلك وأيًضا بشأن  شارك مخاوفك وأفكارك بشأن  ❒
أساليب الدعم القائمة بالفعل، مثل أساليب الدعم المجتمعية على  

مستوى المجموعة/المؤسسة، ومجموعات اآلباء، واألسرة  
 الُموس عة، وما إلى ذلك. 

ستتلقى مكالمات هاتفية ووثائق تتعلق بهذه العملية. ويتعين عليك   ❒
صال بطريقة منظمة يسهل  االحتفاظ بالوثائق ومعلومات االت 
 الرجوع إليها. هذا أمر مهم جًدا! 

أبلغ ُمقدمي الخدمة بطريقة التواصل التي تفضلها سواء   ❒
كانت البريد اإللكتروني أو االتصاالت الهاتفية وكذلك ما  
إذا كنت بحاجة إلى أماكن إقامة أو مترجم أو أن تكون  

 الوثائق بلغتك األم. 

همة  ❒ !التواصل عنصر أساسي! - مشاركتك م 

الوسائل التكنولوجية المساعدة  •
 الخدمات السمعية/السمع  •
 الكالم واللغة   •
 اإلرشاد والتدريب  •
 الخدمات الطبية  •

 خدمات التمريض  •
 خدمات التغذية  •
 العالج الوظيفي  •
 العالج الطبيعي  •
خدمات الطب النفسي  •

يتم تعليم األطفال في   (.LREخدمات يتم تقديمها في بيئة أقل تقييًدا ) 
الفصول التعليمية العادية جنبًا إلى جنب مع األطفال اآلخرين من غير  

 المساعدات والخدمات التكميليةذوي اإلعاقة، بقدر ما هو مناسب. 
تدعم تعليم األطفال ذوي اإلعاقة في الفصل الدراسي العادي وإشراكهم  

 في األنشطة المدرسية األخرى. 

الخاصة رؤيتك  بيان    طّور  كتابة  كيفية  تعلم  معنا.  وشاركها  طفلك  حول 
Student Snapshotيوضح هذه الرؤية. وضع في اعتبارك استخدام أداة  

الُمدرجة في المصادر أدناه. 

في وجهات النظر  مخاوف أو اختالفاتيمكنك طلب عقد اجتماع لمناقشة أي 
 .(IEP) مع خطة برنامج التعليم الفردي

إشعار بالمستوى التعليمي الم وصى  ستقوم المدرسة بإصدار 
، للموافقة أو عدم الموافقة على البرنامج  به/إشعار كتابي م سبق لك

المقترح. وسيتم منحك مهلة عشرة أيام تقويمية للتوقيع عليه. راجع  
الخاص بك.  اإلجرائيةإشعار الضمانات 

 عام واحد يجب أن تبدأ عملية التخطيط الرسمي لالنتقال إلى المدرسة قبل 
من التخطيط النتقال طفلك إلى صف الروضة أو الصف األول. وهي عملية 
ضرورية لكي تتمكن األسرة من فهم خطة االنتقال إلى المدرسة والمشاركة  

من العام الذي سينتقل   األول من فبراير في فيها بوصفها صانع قرار مستنير. 
فيه طفلك إلى البرامج الُمخصصة لسن االلتحاق بالمدرسة أو قبل ذلك  

التاريخ، سوف تتلقى إشعار رسمي حول عملية االنتقال هذه. وينبغي أن  
 .تكون جميع الوثائق المتعلقة بهذه العملية بلغتك األصلية 

البرامج الُمخصصة لسن االلتحاق  إذا كان لديك طفل يستعد لالنتقال إلى 
بالمدرسة، فهناك مجموعة أدوات منفصلة تحتوي على معلومات  

 تفصيلية من المهم جًدا لألسرة االطالع عليها. 

ما الخطوات  :(IEP) برنامج التعليم الفردي
  التالية التي يجب على األسرة القيام بها؟

 ما الذي ينبغي أن تتوقعه؟

همة بالنسبة لألسرة خطوات م 

االنتقال إلى برامج سن المدرسة

الُملتحقين ببرنامج التدخل المبكر في مرحلة ما قبل المدرسة  يمكن لألطفال 
عندما يكونون مؤهلين لاللتحاق بصف رياض األطفال  :االنتقال إلى المدرسة

.أو عندما يكونون مؤهلين للصف األول
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