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  نحن ال نقدم خدمات صحة نفسية إال إذا كان الطفل مؤهل

لخدمات عالجية أخرى. إذا كانت الخدمة المطلوبة فقط هي 

العالج النفسي، قد تحتاج األسرة أن تحصل على مقدمي هذه 

 الخدمة من القطاع الخاص.

  إذا كانت التغذية هي الشاغل الوحيد، اتصل بـHealthLink 

BC (811) .واطلب ان تتحدث مع اخصائي تغذية 

  األسر التي يمكن تعريفها على أنها من األمم األولى يمكنهم

الحصول على خدمات األطفال والُرّضع المدعومة من خالل 

 Victoria Nativeبرنامج الطفولة المبكرة من مركز 

Friendship Centre  . ،الخدمات التي تتعلق بالعالج المهني

والعالج الطبيعي واخصائي النطق يوفرها برنامج التدخل 

المبكر. نعمل عن قرب مع موظفي مركز الصداقة 

Friendship Centre staff  عندما يتطلب األمر التدخل من

 الجهتين.

 

 ممولينا

، وفرع األطفال Island Healthيتم تمويل برنامجنا من قبل 

 والشباب ذوو االحتياجات الخاصة بوزارة الطفل وتطور األسرة.

ونحصل أيضاً على دعم كريم من مؤسسة صحة الطفل بجزيرة 

 Children’s Health Foundation of Vancouverفانكوفر 

Island :زر موقع .www.childrenshealthvi.org 

 

 ماذا لو كان طفلي يحتاج إلى خدمات أخرى؟

أنها أمراً  (EIP)إذا شعرت أنت وفريق برنامج التدخل المبكر

 ضرورياً، فالمشورة والتقييم متوافرين أيضاً للخدمات التالية:

 اخصائي تغذية أطفال 

 اخصائي نفسي أطفال 

 استشاري ضعف النظر 
 

 كيف يتم إحالة الطفل؟

يمكن أن تتم اإلحالة مباشرة عن طريق األوصياء على الطفل. 

يمكن أيضاً لألطباء ومقدمي الخدمات لألسرة أن يقوموا بعمل 

اإلحالة ولكن لن يتم التدخل بدون موافقة األسرة. يتم قبول 

 اإلحاالت بالهاتف عن طريق االتصال بـ:

 خدمات أخذ اإلحالة

 915-7576(  أو 092( 915-7676هاتف: 

 )092( 915-7516 فاكس:

 Queenمركز الملكة ألكساندرا لصحة الطفل الموقع: 

Alexandra Centre for Children’s Health ، 

2400 Arbutus Road, Victoria, BC. 

 

 ان ترسل إحالة إلى مكان آخرمتي يمكنك 

  إذا كان تطور الكالم/اللغة هو الشاغل الوحيد لدى طفل

سنوات، اتصل بوحدة الصحة  9-2يتراوح عمره ما بين 

 المحلية لديك على:

 www.viha.ca/locations/health_units 

  ،إذا كانت أنماط سلوك معينة هي فقط التي تثير شواغلك

فالحضانة ومراكز الرعاية النهارية تقبل فقط اإلحاالت 

 لالستشارات الخاصة بنمو الطفل المدعمة.

  للحصول على دعم يتعلق بالصحة العقلية، اتصل بمكتب

المحلي لديك للصحة العقلية لألطفال والشباب على 

www.mcf.gov.bc.ca/mental_health/contacts 

 

 برنامج التدخل المبكر

Early Intervention 

Program  
 

 ر ؤ ياتاناا : 

أ ن   ياشاتار ك   ا أل طافااا ل   و ا لاشااباا ب   و ا لاعااا ئاال ت   

 ب ف ا ع لااياة   فاي   ا لاماجاتااماع . 

 رجاء المالحظة:

 مارس/آذار 1أي إحاالت بعد  (EIP)لن يقبل برنامج التدخل المبكر 

 من العام الذي يكون طفلك مؤهل لدخول الحضانة.

https://childrenshealthvi.org
http://www.viha.ca/locations/health_units/
http://www.mcf.gov.bc.ca/mental_health/contacts


 ؟(EIP)ما هو برنامج التدخل المبكر 

يوفر برنامج التدخل المبكر خدمات لألطفال من الميالد حتى 

خمسة أعوام ممن يسكنون في مدينة فيكتوريا الكبرى وجزر 

.  يتم تنظيم الخدمات Southern Gulf Islandsالخليج الجنوبية 

إلى أربعة فرق إقليمية، كل منها تقدم خدمات تدخلية تتمحور على 

 األسرة لألطفال الذي لديهم احتياجات واسعة النطاق تتعلق بالنمو. 

يتم توفير الخدمات في منزل الطفل، أو مركز الرعاية النهارية، أو ما  

قبل المدرسة، أو في برنامج مجتمعي أو في إحدى المواقع األربعة  

 لمكاتبنا: 

 مركز الملكة ألكساندرا 

Queen Alexandra Centre 

 وحدة الصحة بشبه جزيرة سانيش 

Saanich Peninsula Health Unit 

 مركز الترفيه ببيركز تيليكوم 

Pearkes Tillicum Recreation Centre 

 مركز األسرة والشباب والطفل بويست شور 

Westshore Child, Youth & Family Centre 

  

 ؟EIPيقدمها برنامج التدخل المبكر هي الخدمات التي  ما

يقدم البرنامج التقييم، والمشورة، والتدخل المباشر، ومراقبة النمو.  

يوفر أيضاً البرنامج تعليم مستمر ومجموعات معلوماتية. يتم 

 تحديد الخدمات بالتشاور مع األسرة كجزء من عملية التقييم.

  

 

 خدمات إعادة تأهيل الطفل واألسرة

 ما الذي يمكن عمله؟

يكون أفضل وضع لنمو الرضع واألطفال الصغار هو العالقات الحانية 

واإليجابية وأجواء داعمة.  يعمل موظفينا مع أسرتك لتطوير المهارات 

التي يحتاجها الطفل لدعم نموه على أفضل وجه، وهذا يعتمد كلياً على 

احتياجات أسرتك. وقد يكون هذا الدعم في فترات مختلفة ويحتوي على 

 أي مما يلي:

 مراقبة النمو من خالل استبيانات و/أو زيارات منزلية 

 دعم مباشر فردي لتطوير المهارة 

 إرشادات جماعية مع الطفل أو الوالدين أو كليهما 

  تقديم المشورة لموظفي مدرسة الحضانة/الرعاية النهارية

 لطفلك

 تقييم تخصص من قبل فريقنا أو أي خدمات استشارية أخرى 

 استخدام معدات تخصصية 

 دعم األسرة/مجموعات تعليمية 

  

 EIPأعضاء فريق برنامج التدخل المبكر 

الطفل واألسرة هما مركز اهتمام كل فريق. ونضيف أيضاً 

التخصصات التالية إلى فريق العمل مع طفلك متى كان ذلك 

 ضرورياً:

يقدم الدعم والمعلومات لألسرة  :(IDC)استشاري نمو األطفال الرضع 

لتشجيع كافة جوانب النمو المبكر لطفلك. هؤالء االستشاريين لديهم معرفة 

بكافة المجاالت في حياة الطفل من الميالد إلى سن ثالثة أعوام. يمكن 

لمستشارينا المتخصصين في نمو األطفال أن يتابعوا األطفال الرضع 

الذين يولدون بشواغل طبية، أو مشاكل الميالد المبكر، أو ممن هم في 

 6 - 2خطر من تحديات النمو. تقدم هذه الخدمات لألطفال من سن 

 سنوات.

  

على ومشورة  يقدم دعم للوالدين، تنسيق للخدمات  اإلخصائي االجتماعي:

ا ل م د ى   ا ل ق ص ي ر   ب ي ن م ا   ي ع م ل   م ع   ا أل س ر   ل ي ح ص ل   ل ه م   ع ل ى   ا ل م و ا ر د   و ا ل د ع م   

 ا ل ذ ي   ي ح ت ا ج و ن   إ ل ي ه . 

 

 

 

يدعم األطفال الذين لديهم مشاكل : (OT)إخصائي العالج المهني 

في النمو وأسرهم لكي يساعد طفلهم على االشتراك بأقصى درجة 

في أنشطة الحياة اليومية.  يركز إخصائي العالج المهني على 

الحركة الدقيقة، والحسية الحركية ومهارات اللعب التوظيفية، 

 والمعدات التخصصية وتعديل البيئة المحيطة بالطفل.

 

يركز على النمو الجسدي للطفل   :(PT)إخصائي العالج الطبيعي 

وقدرته على الحركة. يهدف إخصائي العالج الطبيعي إلى تقييم 

ومعالجة أي أثر إلصابة أو حالة طبية تكون لدى الطفل ويحاول منع 

تأثيرها عليه وعلى حركته ووظائفه. فهو يعمل مع األطفال ليساعدهم 

على الحركة واللعب داخل بيئتهم ويساعدهم عن طريق تهيئة البيئة 

 المحيطة بهم لدعم احتياجات محددة لدى الطفل. 

  

يدعم جهود األسرة لمساعدة طفلهم على  :(SLP)إخصائي النطق 

التواصل، وهذا يتضمن فهم اآلخرين، أو التواصل من خالل الكالم 

المنطوق، أو اإليماءات، أو لغة اإلشارة أو الصور.  يتعامل 

 إخصائي النطق أيضاً مع التواصل االجتماعي واللعب واإلطعام.

  

يعمل شراكة مع ما قبل  :(SCD)استشاري تطور الطفل المدعم 

المدرسة والرعاية النهارية لضمان تضمين الطفل الذي لديه احتياجات 

 دعم إضافية.


