
التدخل المبكر
 إلى 

سنوات  3من سن يوم إلى 

PEALمركز قيادة توعية ودعم اآلباء 

 

خالل السنوات الثالث األولى من عمره، ينمو األطفال ويكتسبون العديد  
من المهارات. في بعض األحيان، قد يحتاج الطفل إلى مساعدة خاصة  

 لضمان تطوير مهاراته. 

إذا كنت أنت أو شخص آخر قلقًا بشأن نمو طفلك و/أو تنمية مهاراته،  
وتُسمى هذه المساعدة برنامج  فيمكن لطفلك الحصول على المساعدة! 

.التدخل المبكر

( بأنها: EIتتسم خدمات برنامج التدخل المبكر )

 تلبي احتياجات وأولويات كاًل من األسرة والطفل  •

 تكاليف على كاهل األسرة متاحة مجانًا دون أي  •

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

 المهارات المعرفية  

 مهارات التواصل  

 المهارات االجتماعية والعاطفية  

القدرات الجسدية، بما في ذلك الرؤية والسمع  

، يجب أن تتم  ( EI) للحصول على خدمات التدخل المبكر  -   اإلحالة .1
إحالة طفلك. ويمكن إجراء اإلحالة من قبل أحد أفراد األسرة، أو  

حضانة ما قبل المدرسة، أو طبيب. ُمعلم بمركز الرعاية النهارية/ 

ى ُمنسق الخدمات ليكون   - ُمنسق الخدمات .2 يتم تعيين شخص يُسمَّ
مسؤول االتصال الخاص بك  لمساعدة أسرتك على فهم برنامج  

 التدخل المبكر والتعامل معه. 

يتم على   موافقة كتابيةيجب أن يقدم الوالد)ة(  - الفحص والتقييم .3
لتحديد ما إذا كان الطفل يعاني من أي تأخر   فحص إثرها إجراء 

في النمو. إذا تم رصد أي نقاط مثيرة للقلق، سيُطلب منك تقديم  
. وبناًء على التقييم  تقييم كاملموافقة كتابية من أجل إجراء 

سيتحدد ما إذا كان طفلك مؤهالً لتلقي خدمات التدخل المبكر  
 عدمه.  من 

إذا ُوجد أن طفلك مؤهالً   - (IFSPخطة الخدمات األسرية الفردية ) .4
لاللتحاق بالبرنامج، فسيقوم فريق، يضم األبوين أيًضا، بوضع خطة 

مكتوبة تتضمن الخدمات الفردية التي سيتلقاها الطفل. قد يأتي أعضاء 
الفريق من مؤسسات مختلفة بما يضمن تقديم الدعم المتخصص الذي  

ليه، يحق لك أن تكون  يحتاجه طفلك. وبصفتك والد)ة( الطفل أو الوصي ع
.صانع قرار مستنير

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

.الخاصة بك  الضمانات اإلجرائية 

:ورقة معلومات

على األسرة القيام بها؟ما الخطوات التالية التي يجب  ما هو برنامج التدخل المبكر؟

 ما الذي ينبغي توقعه؟

من األطفال المؤهلين لاللتحاق بالبرنامج؟ 
 بتأخر النمو؟ ما المقصود 

الرضع واألطفال الذين: 

في   ٪25يعانون من تأخر بنسبة  •
 واحد أو أكثر من مجاالت النمو 

أو، الذين تم تشخيص حالتهم من   •
قبل أخصائي على أنهم يعانون من  
تأخر في النمو حتى إذا أثبتت نتائج  
ى   التقييمات خالف ذلك )وذلك يُسمَّ

( الرأي السريري المستنير

يعانون من حالة بدنية أو  أو، الذين  •
عقلية تم التحقق منها ذات احتمالية  
عالية بالتسبب في تأخر النمو )مثل  

 متالزمة داون(

أنت تعرف طفلك جيًدا وبإمكانك أن تكون أفضل داعم له!

هذه العملية برمتها يجب أال تستغرق أكثر  
 .يوًما 45من 

تعزيز اإلدماج والحصول على التعليم  
 والرعاية الصحية

تمكين األسر والشباب في  
 والية بنسلفانيا 

?

!

!



تتضمن   ( هي خطة مكتوبةIFSPخطة الخدمات األسرية الفردية ) 

التالية:  العناصر 
 الحالية وكذلك مستوى نموه واحتياجاته مهارات طفلك   •
 أهداف قابلة للقياس وجداول زمنية لتحقيق هذه األهداف  •

أنشطة التدخل وكذلك البيئة واألماكن التي سيتم فيها إجراء  
 األنشطة  هذه 

 مدة تقديم الخدمات  •
 خطة انتقالية، إذا لزم األمر  •
 تاريخ مراجعة الخطة  •

أمثلة هذه الخدمات: الوسائل  . ومن  خدمات ذات طابع فردي للغاية
التكنولوجية المساعدة، الخدمات السمعية/السمع، الكالم واللغة، اإلرشاد  
والتدريب، الخدمات الطبية، خدمات التمريض، خدمات التغذية، العالج  

الوظيفي، العالج الطبيعي، خدمات الطب النفسي. 

التي يتواجد فيها  . ويُقصد بها األماكن يتم تقديم الخدمات في بيئات طبيعية
أطفال من غير ذوي اإلعاقة، مثل المنزل ومراكز الرعاية النهارية ودور  

الحضانة، وغير ذلك. 

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

الُمدرجة في المصادر أدناه. 

طلب عقد اجتماع لمناقشة أي مخاوف أو اختالفات في وجهات النظر يمكنك 
 مع الخطة. 

ن مخاوفك.   ِّ دو 

  ( الهاتفي  المساعدة  بخط  (  CONNECT Helplineاتصل 
للوصول إلى الموارد المحلية    1- 800- 692- 7288على الرقم  

 المبكر. أو إلحالة طفلك إلى خدمات التدخل  

ستتلقى مكالمات هاتفية ووثائق تتعلق بهذه العملية. ويتعين عليك   
االحتفاظ بالوثائق ومعلومات االتصال بطريقة منظمة يسهل  

 الرجوع إليها. هذا أمر مهم جًدا! 

أبلغ ُمقدمي الخدمة بطريقة التواصل التي تفضلها سواء كانت   
وكذلك   الهاتفية  االتصاالت  أو  اإللكتروني  كنت  البريد  إذا  ما 

بلغتك   الوثائق  تكون  أن  أو  مترجم  أو  إقامة  أماكن  إلى  بحاجة 
 األم. 

 التواصل عنصر أساسي!  -مشاركتك ُمهمة  

من المفترض أن ينتقل من تلقي خدمات  ندما يبلغ طفلك سن الثالثة، ف ع 
المبكر في مرحلة ما قبل المدرسة.  التدخل المبكر إلى تلقي خدمات التدخل  

وسيستمر في تلقي الخدمات إذا كان ال يزال يعاني من تأخر في النمو  
 .ويحتاج إلى خدمات التعليم الخاص 

يوًما على األقل من عيد الميالد الثالث لطفلك، سيُطلب منك   90قبل 
المشاركة في االجتماع الخاص بانتقال طفلك إلى مرحلة ما قبل المدرسة. 

خطة انتقالية تحدد  (  IFSPيجب أن تتضمن خطة الخدمات األسرية الفردية ) 
األنشطة والجداول الزمنية لالستعداد للمستوى التالي من الخدمات، وذلك إذا  

 ُوجد أن طفلك مؤهاًل لالنتقال إلى المستوى التالي. 

PEALلمزيد 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

خطوات ُمهمة بالنسبة لألسرة  :(IFSP) الخدمات األسرية الفرديةخطة 
الخطوات التالية التي يجب على األسرة القيام  ما

بها؟ ما الذي ينبغي أن تتوقعه؟

المصادر

مخطط المقارنة بين خطة الخدمات األسرية الفردية مقابل برنامج التعليم الفردي: 
 https://bit.ly/36XlvYI 

 https://bit.ly/2RYx8dK تعريف األسرة ببرنامج التدخل المبكر في والية بنسلفانيا:

 https://bit.ly/31qP6IP نظرة عامة على برنامج التدخل المبكر:

  https://bit.ly/2UwFMSe مشروحة: – دين اتفاقية حقوق الوال

  https://bit.ly/2Ou8LTb حل المشكالت في برنامج التدخل المبكر:

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

 Student Snapshot :https://bit.ly/2Upr1AP أداة

 Watch Me Grow! :https://bit.ly/381PgJs خدمة

االنتقال إلى مرحلة ما قبل المدرسة
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