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    طفلك؟ حول نموبالقلق وشعرت المخاوف راودتك حال  تفعل في أن عليك ماذا 

 يعرف من أفضل أنت. حق على  غالًباأنت ف طفلك، نمو بشأن قلقيك لد يكون عندما. مهمة مخاوفكعزيزتي األم 

 لسنه، وفًقا تحركه أو تصرفه أو تحدثه أو تعلمه أو طفلك لعب كيفية بشأن مخاوف لديك كانت إذا لذلك طفلك،

 .يتنتظر ال. المخاوف تلك هيوشارك طفلك طبيب مع ي فتحدث 

  !كبيرا فرقا يحدث أن يمكن مبكر وقت في  التصرف              

    طبيبا    ي ر ي استش 

طبيب  واساتشايري  األسااساية  الطبية الفحوصاات بأجراء وقومي  هو كماطفلك  حقيقة    يتتقبل عزيزتي األم ان حاول

   طفلك.في نمو  أي تأخر  مالحظة عنداألطفال 

 

    طفلك   ي راقب 

  رصد المهارات  األنشطة أو  واستجاباته علىفعله ردود    مختلفة لمالحظةأوقات له  ي  وخصصلطفلك االنتباه   يقدم

 وفًقا باألشااااياء ويقوم  مختلف،  بشااااكل  ويتطورينمو    طفل  كلالعمرية، مرحلته    يتقنها حساااابال والتي    التي يتقنها

يمكنك   لذلك  تقريًبا،  الوقت نفس  في  حياتهم  في  توقعات معينة إلى عام  بشاااااكل األطفال  يصااااال. الخاصاااااة لسااااارعته

مؤشارات  فعليا  وجدت إذا  العمرية،  حساب المرحلة  وتوقعاته النمائيةالطفل   الخاصاة بنموالرصاد  بقوائم  االساتعانة  

ننصااااااال  في البداية  القيام        أخصاااااااادي معتمدلدى طفلك    تقييم وتشاااااااخي الى  عليك اللجوءالنمو  في    التأخر  على

والذي  بإمكانه  ارشاااد   الى المخت   الذي  يحتاجه   وي بتقييم  شاامولي للطفل لدى أخصااادي  علم النفس  الترب

 الطفل  بعد  القيام  بالتقييم  النمادي  الشمولي للطفل . 

ة  نوات  والذي  يحتوي على قائم دليل  أنشااااااااطة األطفال من  الميالد  إلى  أ بع  سااااااااع  إلى  مالحظة : يمكنك  الرجو

  /http://ag.ncfa.org.joبالتوقعات النمائية 
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    األول لطفلك الدعم    كن مصدر 

   علياك  العمال  على حاالاة احتيااجاه  للمساااااااااااعاد   والادعم  لاذلاك      لطفلاك فياألول  مصاااااااااادر الادعم    دائماا أناكآمني 

تقديم  أنشاااااطة  متنوعة ومختلفة  وتمضاااااية وقت نوعي مع  طفلك  لدعم جوانب  النمو التي  يبدي  فيها التأخر  

نفيذ   ت  طفلك  تأخر  في  النمو الحركي والعضاااااالت الدقيقة  عليك  العمل  علىى ى سااااابيل المذال اذا  كان  لدفعل

، كلما قضاااااايت  وقت  في الجين  واللعب  بالصاااااالصااااااز  أو حتى العذل  لضاااااام  الخرسااااااية مع  الطفل  مأنشااااااطة ح

   ى  للتأخر . اذا هنا   مؤشرات أخر   نستالحظيفلك  سوف  تالحظين  التطور واالختالف  كما  االنشطة مع  ط

 

    ن األخصائيي مع    تابعي 

 

النقاا   التي  بحااجاة الى تطوير وتحسااااااااااين لادى طفلاك     ين  للعمال  على تقوياة  والمهني   مع األخصااااااااااائيينتاابعي   

 هي النقطة األولى التي  تساعد  في  تطويره  ومعالجته  . وتقبلي  طفلك  كما  هو  ف جوانب  القو   وركزي  على  

 

 

  

 
  

 

 


