
 ما الذي یمكنني القیام بھ؟

 ما ھي وسائل الدعم المتاحة؟

 إخالء مسؤولیة
 ھذه المعلومات مخصصة لیطلع علیھا األشخاص الذین تم

 تشخیصھم من قبل طبیبھم. وھي لیست مصممة لیتم
استخدامھا لتشخیص حالة أو كبدیل للرعایة الطبیة المستمرة

 أوراق المعلومات الصادرة عن دلیل الموارد
 الصحیة معتمدة من قبل اللجنة االستشاریة
 المجتمعیة التابعة لشبكة الصحة األولیة في

جنوب غرب سدني واألطباء العامین المحلیین

قد ال یكون ھناك "حل سریع" لطفلك. ولكن، مع الدعم الصحیح والتدّخل المبكر، یمكنك إحداث فرق في نمو طفلك.
یستغرق تقییم التأخر وقتاً، ولكن یمكنك المساعدة في ھذه العملیة من خالل:

• التنبّھ لنمو طفلك 
 • تتبع أي تغییرات

• ترتیب الفحوصات الصحیة مع طبیبك العام   
 • ترتیب اإلحاالت 

• وجودك إلى جانب طفلك، من خالل تقدیم الكثیر من الدعم العاطفي والحب  
• االعتناء بنفسك، واالھتمام بصحتك ورفاھیتك 

 یمكن للوالدین أیضاً إجراء إحالة ذاتیة إلى أخصائي في المجال الصحي أو إلى طبیب األطفال. ولكن، إذا تم إجراء إحالة من خالل طبیبك العام، یمكنك الحصول على
.مرتجع مدیكیر. تحدثي إلى طبیبك العام حول ھذا األمر

 ما ھي األسئلة التي ینبغي أن أطرحھا على طبیبي العام؟

ماذا یمكنني أن أفعل لمساعدة طفلي اآلن؟
ماذا یمكنني أن أفعل لمساعدة طفلي مع مرور الوقت؟

متى ینبغي أن أحصل موعد آخر؟
متى یمكن أن أتوقع النتائج؟

ماذا یحصل إذا زادت حالة طفلي سوءاً؟

 مخاوف تتعلق بالنمو عند األطفال
ورقة معلومات للمرضى

(Assessment) التقییم
The South Western Sydney Local Health District Child and Family Health Nursing Team)

 یقدم فریق رعایة صحة الطفل واألسرة في المنطقة الصحیة المحلیة لجنوب غرب سدني فحص نمو مجاني لألطفال الصغار. إذا لزم األمر، یمكن لھذا الفریق إحالة
طفلك إلى خدمة نمو الطفل  للمراجعة

 یمکن لألھل أو للطبیب العام إجراء اإلحالة من خالل االتصال بالرقم

(Early intervention programs) برامج التدّخل المبكر
تقدم خدمات الصحة األولیة والمجتمعیة في المنطقة الصحیة المحلیة لجنوب غرب سدني

(The South Western Sydney Local Health District Primary and Community Health)  
تقییماً وتدخالً مجانیاً لألطفال الصغار

 للتحدث إلى فریق اختصاصیي التغذیة، اتصلوا بالرقم 
 للتحدث إلى فریق العالج الوظیفي، اتصلوا بالرقم 
 للتحدث إلى فریق العالج الطبیعي، اتصلوا بالرقم 
 للتحدث إلى فریق عالج النطق، اتصلوا بالرقم 

(Tharawal Aboriginal Medical Service) الخدمة الطبیة للسكان األصلیین
  فحوص صحیة ورعایة للسكان األصلیین من جمیع األعمار. زوروا الموقع

.أو اتصلوا بالرقم                   لحجز فحص صحي  

(Private care) الرعایة الخاصة
.احصلوا على خدمات أطباء أطفال یعملون في القطاع الخاص أو أخصائیین في مجال الخدمات الصحیة المتحدة. تحدثوا إلى طبیبكم العام عن المرتجعات المتوفرة

.

tacams.com.au

(Child Development Service)

.

.

 1800 455 511

4633 4179
4633 4105
9780 2899

4633 4333

4628 4837
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 ما ھي؟

 ماذا سیفعل طبیبي العام اآلن؟

 یستخدم األطباء محطات رئیسیة لتتبع تطور طفلك. المحطات الرئیسیة ھي المھارات والمھام التي یمكن لألطفال القیام بھا في مختلف األعمار. على سبیل المثال،
 یبتسمون بعمر 6 أسابیع، أو یشّكلون الكلمات بعمر 12 شھراً تقریباً. وتستند المحطات الرئیسیة على خمسة مجاالت: الحركیة الدقیقة، الحركیة اإلجمالیة، الكالم،

االجتماعیة، والمعرفیة
إذا كان طفلك ال یبلغ المحطات الرئیسیة، قد یكون ھناك مدعاة للقلق. في بعض األحیان، یمكن أن یشیر عدم بلوغ المحطات الرئیسیة إلى اضطراب في النمو

 من الطبیعي أن تشعري بالقلق حیال طفلك. حاولي أن تبقي إیجابیة، وأن تواصلي دعم احتیاجات طفلك. ھناك الكثیر من المساعدة المتوفرة، والخبر السار ھو أن
العالج المبكر یمكن أن یحدث فرقاً كبیراً

.

.

الخطوة التالیة ھي تحدید ما قد یسبب التأخیر لطفلك حتى تتمكني من ترتیب العالج األنسب.
سیقوم طبیبك العام بما یلي:

• البحث عن أي ظروف صحیة یمكن أن تزید المشكلة 
  • عالج أیة مشاكل حالیة، مثل األكزیما أو األذن الصمغیة

 • التحقق من أن طفلك تلقى جمیع التطعیمات الالزمة حتى اآلن 
 • ترتیب فحوصات سمع ونظر

• إحالتك إلى أخصائي في مجال الخدمات الصحیة المتحدة للتدخل المبكر 
المھن الصحیة المتحدة

• عالج النطق للغة والكالم 
 • العالج الطبیعي للمشي والتوازن

• العالج المھني للمخاوف الجسدیة والحّسیة 
 • علم النفس للمخاوف المعرفیة واالجتماعیة، والسلوكیة

 إذا كن طفلك لم یبلغ أكثر من مرحلة رئیسیة واحدة  قد یقوم طبیبك العام بإحالتك إلى طبیب
.أطفال للتقییم والعالج

 المجاالت الخمس للنمو

المھارات الحركیة الدقیقة
 حركات العضالت الصغیرة. الكتابة، تزریر وفك

األزرار، األكل، إغالق السّحابات

المھارات الحركیة اإلجمالیة
حركات كبیرة. الزحف، الجري والقفز 

 مھارات الكالم: استخدام اللغة، التحدث، االستماع
واتباع التعلیمات

مھارات الكالم
استخدام اللغة، التحدث، االستماع واتباع التعلیمات 

المھارات االجتماعیة
 اللعب مع اآلخرین، ارتداء المالبس، واستخدام 

المرحاض

المھارات المعرفیة
حل المشكالت والوعي العاطفي 

 ما الذي سوف یقوم بھ طبیبي العام في المستقبل؟
 یجب أن تزوري طبیبك العام بانتظام، حتى ولو كنت تزورین أیضاً أخصائي في مجال الخدمات
 الصحیة المتحدة أو طبیب أطفال. سوف یرید طبیبك العام تتبع تقدم طفلك ومواكبة سیر األمور.

تحدثي مع طبیبك العام حول ما ینبغي أن تكون علیھ وتیرة المواعد
 في المستقبل، قد تحتاجین إلى زیارة أخصائي إذا لم تكن قد تمت إحالتك إلى أحدھم. یمكن لطبیبك

العام أن یقدم لك المشورة بشأن ھذا األمر بعد مراقبة تقدم طفلك

.

.

تذكري بأن تخصصي الوقت لالھتمام بنفسك أیضاً. في ما یلي بعض المواقع المفیدة لدعم الوالدین:
HIPPY – hippyaustralia.org.au

Raising Children – raisingchildren.net.au

Families NSW – Love, talk, sing, read, play – families.nsw.gov.au  

Resourcing Parents – resourcingparents.nsw.gov.au 
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