
الدعم المبكرلطفلك

معلومات للوالدين
عن الدعم المبكر من

الوالدة حتى االلتحاق بالمدرسة
 هبيل ايلافتسيو يف

اتحاد LWL - قسم الشباب والمدارس
المشاركة االجتماعية لألطفال والشباب

التواصل

 فريقنا موزع على مستوى المكان.
تتوفر قائمة بالمختصات والمختصين بالتواصل

وكذلك بيانات االتصال بهم عبر الرابط:
www.lwl.org/fruehfoerderung

الخط الساخن لالستفسارات األولية:
الهاتف: 02515915020

اللغة البسيطة

يتوفر محتوى هذا المنشور
بلغة بسيطة في

اإلنترنت

LWL المختص بالتواصل لدى

يمول اتحاد LWL دعم األطفال الُمعاقين وذوي االحتياجات الخاصة
واألطفال المهددون بتعرضهم إلعاقة.

حتى يتمكن األطفال من النمو بأفضل ما يمكن.

نقدم لكم االستشارة عن الدعم المبكر بسرية ومجاًنا.
نرجو االتصال بنا. ويمكنكم عند الضرورة تحديد

مواعيد لدينا.

نقدم لكم المشورة عن عروض الدعم المبكر ونشرح لكم
طريقة تقديم الطلب. كما نقدم لكم المساعدة

عند الضرورة في تعبئة بيانات الطلب.

 باإلضافة إلى هذا نذكر لكم مقدمي الخدمات اآلخرين وإمكانيات المساعدة 
والعروض االستشارية المتوفرة بالقرب لكم.

من الذي يمكنني التواصل معه؟

الطريق نحو الدعم المبكر

النارش: االتحاد اإلقليمي يف ويستفاليا ليبه )LWL(، قسم الشباب واملدارس

 قسم املشاركة االجتامعية لألطفال والشباب، شارع فارندورفر شرتاسه رقم 25،48133 مونسرت، الهاتف: 025159101،
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Wen kann ich ansprechenدان راك، سريجي نوفيكوف

يمكن التقدم بطلب للحصول على خدمات الدعم المبكر دون تعقيدات.
ويسر الموظفات والموظفين في مراكز LWL تقديم

الدعم واالستشارة لكم. كما يمكنكم االستعالم في مركز الدعم المبكرنفسه.

كيف يحل طفلي على الدعم المبكر؟

في ثالث خطوة إلى الدعم المبكر:

 للحصول على الدعم المبكر يلزم الذهاب إلى الطبيب	 
 . ويسجل طبيب أو طبيبة األطفال

 في التشخيص أن الطفل بحاجة إلى
 الدعم متعدد المجاالت أو يصدر

 إفادة بضرورة حصول الطفل على الدعم
 التربوي العالجي.

 بعدها يمكن )مثال في مركز الدعم المبكر( إجراء	 
 تشخيص اعتيادي لحالة الطفل

 لمعرفة أنواع
 المساعدات الفعلية المناسبة

 لطفلك.

 بعدها يمكن تقديم طلب الحصول على	 
 الدعم المبكر. وبالتعاون معكم

 نقوم بتحديد االحتياجات.
 فإن توافرت الشروط

 وتبين أن الدعم المبكر هو اإلجراء المناسب
للطفل فإنكم تحصلون على الموافقة.

ُيقدم الدعم المبكر غالًبا في مراكز الدعم المبكر
. وهي مرافق متخصصة أو عيادات

يوجد بها موظفات وموظفون مؤهلون وبها قاعات
تحتوي على المواد الالزمة مثل األلعاب أو الكتب أو

الوسائل الطبية المساعدة. 

كما يمكن أن ُيقدم الدعم واالستشارة في شكل الدعم المبكر المتنقل
لدى األسرة. أحياناً

ُيقدم الدعم المبكر أيًضا في مرفق الرعاية النهارية لألطفال
أو في إطار مركز رعاية األطفال )على سبيل المثال

لدى المربية النهارية(.

 ومن المهم دائًما بصرف النظر عن مكان الدعم أن تشاركوا
كوالدين في الدعم. 

أين ُيقدم الدعم المبكر؟

أسس وأشكال الدعم المبكر

عروض الدعم المبكر في اإلنترنت

 يمكنك معرفة أماكن تقديم الدعم المبكر في ويستفاليا ليبه
من خالل صفحات

LWL على اإلنترنت عبر الرابط:

http://www.soziale-teilhabe-kiju.lwl.org


أعزائي الوالدين، 

من خالل هذا المنشور يرغب االتحاد اإلقليمي في ويستفاليا
ليبه )LWL( في إمدادكم بالمعلومات عن عروض الدعم المبكر.

 واتحاد LWL هو المختص بتقديم خدمات الدعم المبكر في منطقة ويستفاليا
ليبن. وهو يتحمل تكاليف هذه الخدمات )باستثناء تكاليف التأمين الصحي( بداية 

من الميالد حتى االلتحاق بالمدرسة. ونخطط للمساعدات بالمشاركة معكم.

ونرغب في أن تتمكن أنت وطفلك من المشاركة بشكل شامل وحر
في الحياة االجتماعية - وذلك بصرف النظر عن محل سكنك أو شكل رعاية

الطفل.

فإن كان طفلك مستحًقا لعروض الرعاية
 المبكرة، فمن دواعي سرورنا مرافقتك في هذا.

مع تحيات الموظفات والموظفين باالتحاداإلقليمي في ويستفاليا ليبه - قسم
المشاركة االجتماعية لألطفال والشباب

الدعم المبكر لطفلك

الدعم المبكر في ويستفاليا ليبه

الرعاية المبكرة هو عرض رعاية بالقرب من السكن موجٌه لألطفال
الذين يعانون من إعاقة أو مهددون باإلصابة بإعاقة. حيث

تساعد األطفال المحتاجين إلى الدعم في نموهم الجسدي أو العقلي أو
النفسي. وهناك حق

قانوني في المطالبة بالدعم المبكر لكي يمكن تقديم
الدعم لألطفال من الوالدة حتى االلتحاق بالمدرسة.

  والدعم المبكر هو إجراء تربوي عالجي له	 
 منهج متكامل. وهذا يعني: حسب حاجة الطفل

 يتم مالئمة اإلجراءات التربوية العالجية وكذلك إدخال
 إجراءات عالجية عند الضرورة. ويعتبر

اللعب الطفولي أحد النقاط المحورية في هذا الدعم.
  كما تعمل خدمة الدعم المبكر بشكل يتوافق مع األسرة. حيث	 

 يمكن للطفل واألسرة تعلم التعامل في حياتهم اليومية
 مع اإلعاقة بشكل جيد. ويتم ضم المحيط القريب للطفل

إلى هذا الدعم.
  ويساعد العالج التربوي العالجي في التغلب على الصعوبات	 

 التي تواجه الطفل وضمان منحه أفضل فرص ممكنة
خالل نموه وتعليمه.

  والهدف من الدعم المبكر دائًما هو تمكين الطفل التمتع بحياة	 
مستقلة يختارها بنفسه قدر اإلمكان.

ُيقسم الدعم المبكر إلى دعم مبكر تربوي عالجي ودعم مبكر
متعدد المجاالت:

  خالل الدعم المبكر التربوي العالجي ُتستخدم	 
 طرٌق تربوية وطرق تربوية عالجية. الدعم عند اإلصابة بالتوحد

 هو أيًضا أحد أشكال الدعم المبكر
التربوي العالجي.

  الدعم المبكر متعدد المجاالت هو التعليم العالجي	 
 والمعالجة من مصدر واحد. وتتجاوز هذه الخدمة المتكاملة

 الطرق التربوية )العالجية( بفضل
 الخدمات الطبية العالجية، على سبيل المثال في مجال

اللغة والحركة )عالج النطق، المعالجة بالحركة، العالج الطبيعي(.
 	

ما المقصود بالرعاية المبكرة؟

ما هي أشكال الدعم المبكر؟

عروض الدعم المبكرأسس وأشكال الدعم المبكر

العروض التربوية العالجية

الدعم التربوي العالجي
 هناك أنواع مختلفة لتقديم الدعم التربوي العالجي لألطفال.

ويتم االختيار من بينها دائًما حسب
االحتياجات الفردية للطفل وأسرته. ومنطلق

الدعم هو اللعب الطفولي. حيث ُيقدم الدعم للطفل مثاًل
لتعلم التعامل مع المشاعر بشكل أسهل،

أو الكالم بشكل أكثر أو االستمتاع بالحركة أو
التعامل مع المجموعات بدون صعوبات أو أن تزيد ثقته في نفسه.

الحركية النفسية / اإلدراك الحركي
 يتناول األمر هنا الحركة، ألن النمو الحركي والنفسي

مرتبطان دائًما ببعضهما البعض.
ومن خالل عروض حركة وألعاب معينة

يتم تحفيز الطفل على التعامل مع المواد والدوات المتنوعة،
والتعامل مع نفسه ومع األطفال األخرين. وبهذا

يتم دعم الطفل في تطور شخصيته، وفي
قدرته على الحركة وفي تنمية قدراته

االجتماعية. وبجانب مراكز الرعاية المبكرة توجد أيًضا
مرافق ومؤسسات أخرى متخصصة في هذه المجاالت.

العروض العالجية في إطار الدعم المبكر
 متعدد التخصصات

العالج الجسدي )العالج الطبيعي(
يتعلم الطفل أن يتحرك بشكل أفضل وواثق من نفسه.

المعالجة بالحركة )القدرة على التصرف في الحياة اليومية(
ُتقدم في المعالجة بالحركة المساعدة لألطفال الذين يتحركون بشكل قليل

للغاية أو لديهم مشكلة في اإلدراك واإلحساس بالتوازن
أو القدرة على التركيز.

عالج النطق )الدعم اللغوي(
هنا يتدرب الطفال وينمون قدراتهم اللغوية.

ويساعد عالج النطق عندما ال يكون الطفل قادًرا دون مساعدة على
نطق كلمات أو أصوات فردية أو تكوين الجمل أو

الحديث بطالقة.

المساعدة في النمو

الدعم المبكر موجٌه للعائالت وأطفالهم
المحتاجين للدعم في النمو ألسباب مختلفة للغاية.

 ويمكن أن يكون الدعم المبكر ضرورًيا إن كان الطفل

 يعاني مثاًل من إعاقة مولود بها،	 
أو ولد مبكًرا للغاية أو وهو يعاني من مشاكل صحية	 
أو يبدو أنه لم ينمو لغوًيا أو حركًيا بشكل مناسب لعمره،	 
أو يعاني من صعوبات عند التواجد في مجموعات أو اللعب مع أقرانه في 	 

العمر،
أو يعاني صعوبة في التعلم واإلدراك،	 
أو يعاني من ضعف االنتباه والتركيز	 

متى يصبح الدعم المبكر ذا جدوى؟


	؟ركبملا معدلا مدقُ

