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 عند وجود قلق حول نمو أو سلوك طفلكم –المساعدة التكاملية المبكرة 

 

 ثمة شيء غير سليم، لكن ما هو هذا الشيء؟ . ينمو طفلنا بصورة مختلفة

 أنا قلق حول طفلنا، مع من يمكنني أن أتقاسم هذا القلق؟ 

 

 هناك شيء غير سليم، لكن ما هو؟ . ر منهابنتنا الصغيرة تتطور بصورة تختلف عن الصورة التي تطورت بها أختها األكب 

  تقول جارتنا أن طفلي توحدي، هل هذا صحيح؟ 

 نواصل معه؟ أن كيف يمكننا اآلن. إعاقة مركبة من نحن نعرف أن طفلنا يعاني 

 هذا  ماذا علينا أن نفعله في. يرى رواد روض األطفال أن على طفلنا أن ينتقل إلى مكان آخر، ألنه يحتاج إلى إرشاد فردي

 األمر؟ 

 

  معروفة؟أسئلة 

أو أن األمر أقل وضوحا؟ هل يقول إحساسكم . أنتم قلقون على تطور أو سلوك طفلكم، لكنكم ال تعرفون من يمكنه أن يساعدكم في ذلك

المساعدين أن ثمة شيء غير سليم تماما في طفلكم، غير أنكم ال تعرفون بالضبط ما هو؟ ال تنتظروا، بل ناقشوا أسئلتكم وقلقكم مع 

 .ال سيما إذا كان طفلكم ما يزال صغيرا، فهم هناك من أجل طفلكم ومن أجلكم. لمساعدة التكاملية المبكرةلمؤسسة االتابعين 

 

 صوتكم مسموع

بعض هذه . هناك الكثير من المنظمات التي تقدم الدعم لألسر ذات األطفال الصغار المعانين من تأخر في النمو أو من مشاكل سلوكية

مركز إعادة التأهيل لألطفال ومراكز و MEE" مي"مثل مؤسسة )المساعدة التكاملية المبكرة ؤسسة مإطار المنظمات تتعاون معا في 

ُ  . ذات قيمة متميزة وهذا التعاون بالضبط هو الذي يجعل مؤسسة المساعدة التكاملية المبكرة .(األطفال النهارية يأتي بخبرته  فكلُّ

 . تجدون هناك آذان صاغية وتتم اإلجابة على أسئلتكم بصورة مركزة وهادفة. ضعيتكم من كل الجهاتالخاصة وي نظر إلى و

 

 المبكرة، متى؟ التكاملية المساعدة 

إال . ساقون إلى الطريق الصحيحةأحيانا يكون هذا الحديث كافيا بحيث ت  . يمكنكم في أول حديث هاتفي أن تعربوا عن أسئلتكم وقلقكم

. يحتاج األمر إلى الكثير من الناس من مشارب مهنية مختلفة لينظروا إلى الكيفية المثلى التي يمكن بها مساعدة طفلكم أنه كثيرا ما

 . يمكن لمؤسسة المساعدة التكاملية المبكرة أن تأخذ بيدكم

 

 (سنوات 3)مارسيا، أم نيكي 

ني سرعان ما شعرت" ، لما بلغ عمرها سنة ونصف أ جري لها فحص. رة النومكانت نيكي مرتخية وكثي. بعد والدتها بإحساس يقضُّ

لم يكن بإمكان طفلتي أن تسايرني، فهل كان . كان علي في الواقع أن أفرح، لكنني وقعت في حزن عميق. وكان كل شيء على ما ي رام

بضعة أسابيع تمت مناقشة  اتصلت بهم هاتفيا، وفي خالل. هذا بسببي أنا؟ بالصدفة سمعت عن مؤسسة المساعدة التكاملية المبكرة

أخيرا قيل لنا ما هي األشياء . منحونا الثقة، وكانوا متفهمين لخوفنا وقلقنا! تنفست الصعداء. قضية طفلتي من طرف فريق من الخبراء

 أما السبب في. لنيكي سنة كاملة من التخلف في النمو. وفي نفس الوقت أكدوا لنا األشياء التي كنا نفكر فيها. التي تستطيع القيام بها

كيف يمكننا أن نحفزها في نموها وتطورها ومن يمكنه أن يساعدنا . المهم هو أن ننظر إلى ما يناسبها. ذلك، فهو ليس األمر األهم

 . على ذلك

 !"المساعدة التكاملية المبكرة مؤسسة واآلن ونحن نعرف الطريق، يمكننا أن نواصل دون حاجة إلى

 

 المساعدة التكاملية المبكرة؟ مؤسسة كيف تشتغل 

التكاملية في المساعدة دورا مركزيا ( casemanagerأو ما ي سمى بمسيّر القضية ) trajectbegeleiderمرشد المسار يلعب 

م وهو ما يت. عن طفلكم وعن األوضاع األسرية إليكم إلى البيت ويجمع أكثر ما يمكن من المعلوماتيأتي الذي ( أو هي)فهو . المبكرة

الخبراء هذا في كل األحوال من طبيب وخبير في السلوك وباحث اجتماعي ومن مرشد ويتكون فريق . النقاش فيه في جمع من الخبراء
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وبذلك . يولى اهتمام كبير بكم وبطفلكم وبوضعيتكم. هذا االجتماعأنتم أيضا إلى يمكن في الغالب أن تحضروا . المسار الخاص بكم

 . حتاج إليه طفلكمتتكون صورة كاملة لما ي

 

 خطة المعالجة

تكتشفون عن طريق المساعدة . وبعد ذلك يرسم مرشد المسار تفاصيل هذه الخطة معكم. يرسم الفريق سويا معكم خطة للمعالجة

نهم أن وألن لهم اتصاالت متعددة، كثيرا ما يكون بإمكا. التكاملية المبكرة من الذي يمكنه أن يواصل مساعدة طفلكم في نموه وتطوره

 .يحيلوكم بسرعة إلى المنظمة أو المنظمات المناسبة

 

 مرشد المسار

ينسق كل المساعدات ويحرص على أن يتعاون كل ( أو هي)فهو . ويدعمكم على مر كل هذه الخطوات مرشد المسار المخصص لكم

كنوا مستقلين من المضي قدما أو إلى أن تتم اإلجابة على كل أسئلتكم وتتمحتى يرشدكم . المعنيين وأن يبقوا مطلعين على ما يجري

 . تكون منظمة أخرى قد أخذت عنه اإلرشاد

 

 لمزيد من المعلوماتل

ستجدون . www.integralevroeghulp.nl إذا أردتم المزيد من المعلومات عن مؤسسة المساعدة التكاملية المبكرة، فتتصفحوا 

 . مزيدا من البيانات عن المنظمات الناشطة بالقرب منكمهنا 

 

 احترازا 

أن تتلقوا اإلرشاد  يةهمال تترددوا في االتصال بمؤسسة المساعدة التكاملية المبكرة، إذ إذا كانت هناك مشاكل فعال، فإن من عظيم األ

 . الحد من المشاكل في سن متقدمة أو ربما تفاديها تماما فبتقديم المساعدة والدعم في وقت مبكر يمكن. المناسب في أسرع وقت ممكن

 

 التعاون

كل الشركاء يشتغلون (. التي تختلف من منطقة إلى أخرى)مؤسسة المساعدة التكاملية المبكرة رابطة تعاون بين العديد من المنظمات 

 . الون بعضهم بعضضبط في أن الشركاء يكم  وقوة هذا التعاون تتشكل بال. من مواقع منظماتهم ويقدمون بذلك خبرتهم المتميزة

 

 االستقاللية 

أيضا إلى منظمات أخرى، إذ إن  شركاء قد يحيلوكمونحن نعني بذلك أن ال. مؤسسة المساعدة التكاملية المبكرة مؤسسة مستقلة

تجد، سوية معكم، تلك أن ة على لذلك فإن مؤسسة المساعدة التكاملية المبكرة قادر! المصلحة الوحيدة التي تجمعهم هي مصلحة طفلكم

 .التي يمكنها مواصلة مساعدة طفلكم الجهات

 

 يةالمجان

ال تترتب عليكم تكاليف من الدعم الذي تقدمه لهم مؤسسة المساعدة التكاملية المبكرة، وال تحتاجون من أجل ذلك الدعم إلى ورقة 

 . إحالة من طبيب العائلة

 

تكاملية المبكرة يمكنها أن تعني شيئا بالنسبة إليكم، أو كنتم تريدون مزيدا من المعلومات، إذا كنتم ترون أن مؤسسة المساعدة ال

 . www.integralevroeghulp.nlانظروا . فلتتصلوا بمؤسسة المساعدة التكاملية المبكرة الموجودة بالقرب منكم
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