قم بمسح كود االستجابة السريعة  QRهذا باستخدام
تطبيق هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي .أو اكتب
 1800EarlyOn.org/familyفي أي متصفح
إنترنت للوصول إلى المعلومات والنماذج المتعلقة
بـ .Early On

معلومات االتصال المحلية

Facebook.com/EarlyOnMichigan
Twitter.com/ChildFindMich
Google.com/+1800earlyonOrg

Early On® Michigan
)1-800-Early-On (1-800-327-5966
رقم االتصال بالكتابة عن بعد517-668-2505 :
للصم وضعاف السمع.
الخدمة متاحه ُ

"إن النجاح في الدراسة والحياة يبدأ من السنوات األولى
وبمشاركة ُ
األسر ودعمها ألطفالها".

 -بريان ج .ويستون

مدير التعليم العام للوالية

تمتثل وزارة التعليم بوالية ميشيغان لجميع القوانين واللوائح الفدرالية التي تحظر التمييز كما تلتزم بجميع المتطلبات
واللوائح الصادرة عن وزارة التعليم األمريكية.

مجلس التعليم للوالية
كاساندرا إ .أولبريتش – نائب الرئيس
ريتشارد زيل – نائب الرئيس
ميشيل فاسيتو  -األمين
توم ماك ميلين – أمين الصندوق
نيكي سنايدر – ممثل الرابطة الوطنية
لمجلس التعليم بالوالية NASBE

تم إنشاء هذا المستند وتوزيعه عبر أحد مشاريع األنشطة الصادرة بموجب قانون تعليم ذوي اإلعاقة ()IDEA
 Early Onالتوعية العامة المبكرة ،والذي تقدمه اإلدارة التعليمية لوالية ميشيغان .تمت طباعة هذه النشرة 40

باميال بو
لوب راموس-مونتيني
إلين البين وايسر

ألف نسخة بتكلفة  0.04دوالر للنسخة الواحدة في يوليو  .2017وال تمثل األفكار الواردة في هذه النشرة
بالضرورة موقف أو سياسة اإلدارة التعليمية لوالية ميشيغان أو مجلس التعليم لوالية ميشيغان أو وزارة التعليم
األمريكية ،وال يُستدل منها على أي تأييد .هذا المستند متاح على النطاق العام ويمكن نسخه لتوزيعه بعد الحصول
على التصديق المالئم .للحصول على المزيد من المعلومات أو لطرح االستفسارات حول هذا المشروع ،اتصل
باإلدارة التعليمية لوالية ميشيغان على العنوانMichigan Department of Education, Office ،
يناير2017 ،

.of Great Start, P.O. Box 30008, Lansing, MI 48909

Early On Michigan
ال داعي للقلق .ولكن ال داعي لالنتظار.

هل يساورك القلق

بشأن نمو
طفلك؟

)1-800-Early-On (1-800-327-5966

www.1800EarlyOn.org

Early On Michigan
®

ال داعي للقلق.
ولكن ال داعي لالنتظار.

يمر كل طفل بمراحل نمو .فيما يلي بعض األسئلة التي من شأنها
مساعدتك في اتخاذ قرار بشأن طلب المساعدة.

عندما يبلغ الرضيع  3أشهر هل...

يتمكن من رفع رأسه عندما يكون مستلقيًا على بطنه؟
يقوم بحركات جسدية قوية؟
يتحكم بشكل أفضل في رأسه؟
يستطيع التمييز بين الثدي والزجاجة؟
يناغي – يضحك بصوت خفيض؟

عندما يبلغ الرضيع  6أشهر هل...

هل يجب أن تشعر بالقلق إزاء
نمو طفلك؟
يتساءل أغلب اآلباء في بعض األحيان عما إذا كان طفلهم ينمو ويتطور
مثل األطفال اآلخرين .إذا كنت تعتقد أن نمو طفلك أو تعلمه أو مهاراته
االجتماعية ليست مماثلة لتلك التي يحظى بها األطفال اآلخرون في مثل
سنه ،فكلما تحققت من ذلك سريعًا ،كلما كان أفضل.
تفضل بزيارة  www.1800EarlyOn.orgللحصول على
المعلومات والموارد المتعلقة بنمو الطفل .إذا كان يساورك القلق بشأن
معدل نمو طفلك أو تطوره ،فال داعي للقلق .ولكن ال داعي لالنتظار.
يمكنك إجراء إحالة عبر استكمال النموذج اإللكتروني المتوفر على
 www.1800EarlyOn.orgأو عبر االتصال بالخط المجاني
 1-800-Early-Onعلى رقم ( .)1-327-800-5966بعد اإلحالة،
ا

سوف يتصل بك مكتب  Early Onالمحلي إلجراء فحص أو تقييم
ً
مؤهال لتلقي الخدمات.
مجاني لمعرفة ما إذا كان طفلك

يتمكن من الجلوس مع بعض المساعدة؟
ينقلب من االستلقاء على الظهر إلى البطن؟
يستطيع االتزان والرجوع للخلف؟
يتمتم بأكثر من صوتين؟
يحمل لعبة واحدة ويحاول الوصول ألخرى؟

عندما يبلغ الرضيع  12أشهر هل...

يستطيع النهوض ليقف ،وربما يخطو بمساعدة؟
يلتقط األشياء بإبهامه وإصبع آخر؟
يضع لعبة داخل أخرى؟
يعطي اللعبة آلخر إذا ُطلب منه ذلك؟
يُعبر عن مشاعره؟
يتبع التوجيهات البسيطة المصحوبة بإيماءات؟
ينطق كلمتين أو ثالث؟

عندما يبلغ الطفل  24شه ًرا هل...

يركل كرة كبيرة؟
يُقلب صفحات كتاب؟
يُقلد األعمال المنزلية؟
يطلب أشياء باالسم؟
يستخدم كلمتين أو ً
ثالثا معًا،
مثل "مزيد من العصير"؟
يتعرف على الصور المألوفة ،ويعرف إذا كانت
مقلوبة؟

)1-800-EARLY-ON (1-800-327-5966
1-1800EarlyOn.org

Early On Michigan

مساعدة ال ُرضع واألطفال على
النمو والتعلم
تكتسب السنوات األولى من حياة الطفل أهمية كبيرة ،غير أن معدالت
النمو والتعلم تختلف من طفل آلخر .إذا كانت لديك أية أسئلة حول نمو
طفلك ،أو كنت تعتقد أن طفلك بحاجة إلى المزيد من المساعدة ،فاتصل بـ
.Early On Michigan
يساعد  Early Onاألسر على تلقي المساعدة التي يحتاجونها ألطفالهم.
فاآلباء يعلمون ما هو أفضل بالنسبة ألسرهم .نحن في Early On
ننصت لك جي ًدا .حيث يعمل لدينا أفراد ودودون يمتلكون المعرفة
ويقدمون الدعم المناسب وسوف يناقشون معك ما يشغل بالك .نقوم في
بعض الحاالت بالترتيب إلجراء تقييم مجاني.
إذا أظهر التقييم أن طفلك بحاجة للمساعدة ،فسوف نخبرك بكيفية
الحصول على هذه المساعدة من دون أية تكلفة.

