ARABIC

هل لديك
تساؤالت حول
نمو طفلك ؟

من الذين يمكنني التحدث معه حول
الخدمات المتوفرة في منطقتي؟
إتصل مع

نيو ساوث ويلز

1300 1300 52
يمكنك اإلتصال من أي مكان في نيو ساوث ويلز بكلفة
مكالمة محلية (تفرض رسوم إضافية عند إستعمال الهواتف
الخليوية “الموبايل” للتعرف على الخدمات القريبة منك.
أو قم باإلطالع على موقعنا على اإلنترنت للحصول على
المزيد من المعلومات عن نمو الطفل و التدخل المبكر :

مقتبس من المعلومات التي قام بتطويرها برنامج تنسيق
التدخل في مرحلة الطفولة المبكرة ،و بتمويل من دائرة
الشيخوخة والعجز والرعاية المنزلية

Catholic Care

ينمو كل طفل  /طفلة بوتيرة خاصة به  /بها .إذا كان
لديك أي أسئلة حول أي من األمور التالية :
تناول وجبات الطعام – صعوبة إرضاء طفلك مع الطعام أو
يبدو أنه اليأكل بما فيه الكفاية
التفاهم – يصعب عليك أن تفهم ما يريده طفلك
الحركة – أن يكون طفلك بحاجة إلى مساعدة إضافية
للجلوس ،أو الزحف أو السيرعلى قدميه
اللعب – أن يكون طفلك بحاجة إلى مساعدة للعب ،إما بنفسه
أو مع األطفال اآلخرين
تعلم أشياء جديدة – يبدو بأن طفلك ال يتعلم أشياء جديدة
السلوك – تجد صعوبة في تهدئة طفلك عند ظهورنوبات
الغضب عليه

ما هو التدخل في مرحلة الطفولة
المبكرة ؟
التدخل في مرحلة الطفولة المبكرة
تشمل الخدمات الصحية  ،والمعالجة  ،والتعليم ،والدعم
نوفر الدعم لألسر التي لديها طفل يعاني من تأخر في النمو
أو لديه  /لديها إعاقة
نساعد األسر على مساعدة أطفالهم على النمو والتطور

تذكر:
من المهم جدا لنمو طفلك طلب المساعدة في أقرب وقت ممكن
عند شعورك بالقلق .
إذا شعرت بالقلق إزاء طفلك ،أطلب المساعدة من أحد الخدمات
المذكورة هنا .سوف تقوم الخدمة بإعطائك معلومات حول طفلك
و ما يجب عليك القيام به بعد ذلك.
ثم  ،إذا كنت بحاجة إليها ،فإن هذه الخدمات سوف تقوم بتوفير
المعلومات و الدعم لك ولطفلك.

من الذي يمكنني أن أتحدث معه
عن طفلي ؟
لألطفال دون سن المدرسة :

خدمة التدخل في مرحلة الطفولة المبكرة في منطقتكم المحلية
قد يكون لديها عدد من المهنيين الذين يمكنهم أن يعطوك
معلومات مختلفة و تساعدك على تلبية إحتياجات طفلك .
خدمات المجتمع المحلي مركز خدمة المجتمع سوف يكون
لديهم معلومات حول الخدمات المتاحة كذلك يمكن أن يتواجد
لديهم أيضا المهنيين الذين يمكنهم تقديم المساعدة لك ولطفلك .
مركز رعاية الطفولة أو معلمة مرحلة ما قبل المدرسة يمكن
أن تعطيك معلومات عن تطور طفلك و عن الخدمات التي
تتوفر في منطقتك.

أو
سوف يكون لدى ممرضة مرحلة الطفولة المبكرة معلومات
حول كيفية نمو األطفال.
طبيب العائلة المحلي يمكن أن يتحدث معكم عما يقلقكم و ما
قد يكون سبب ذلك القلق  .يمكنك أن تسأل طبيبك أن يحولك
إلى طبيب أطفال.
مركز صحة المجتمع المحلي (إبحث في دليل الهاتف ذات
الصفحات البيضاء تحت المعلومات الخاصة بمراكزصحة
المجتمع المحلي).

ما هي أنواع الدعم المتوفرة لعائلتي ؟
تتمتع كل أسرة بنوع مختلف من القوة واإلحتياجات .
قد ترغب في إستكشاف بعض خيارات الدعم المتوفرة ويمكن
أن تشمل :
خدمات التدخل في مرحلة الطفولة المبكرة
مركز رعاية الطفولة المحلي أو مجموعة اللعب الجماعي
المعالجون واألطباء النفسيون أو األخصائيون االجتماعيون
خيارات فترات الراحة
األندية الرياضية و الترفيهية المحلية
خدمات الدفاع بالنيابة عن العائلة
تقديم إستشارات إضافية

