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العمل معًا كفريق
يجب أن تعملي على تخصيص وقت محدد كل يوم لمتابعة الخطة
التي شاركت انت وأخصاني أمراض النطق واللغة في وضعها .إذا
كان الوقت مشكلة بالنسبة لك ،تحدثي مع اخصائي امراض النطق
واللغة عن الطريقة التي يمكن اتباعها لتقديم افضل دعم ممكن
لطفلك.

برنامج السمع لألطفال الرضع
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عندما تصبحين انت والعائلة منخرطين بشكل فعال ،فيمكنك
مساعدة طفلك على تطوير المهارات اللغوية الالزمة لتحقيق
طاقاته/طاقاتها بالكامل.
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برنامج النطق واللغة لمرحلة ما قبل المدرسة

كيف نساعد طفلك على التعلم يقدم برنامج اللغة والنطق المحلي
لالطفال في مرحلة ما قبل المدرسة وبرنامج السمع لألطفال
الرضع الدعم عندما تبدأين في مساعدة طفلك على تطوير مهاراته
اللغوية .إن انخراطك في هذه العملية يعتبر أمرًا بالغ األهمية
لمساعدة طفلك على تعلم اللغة .يتعلم األطفال على افضل نحو من
خالل العالقات مع األفراد المهمين في حياتهم .وانت ،بصفتك
األم/األب ،تعتبرين افضل معلم لطفلك ألنك تعرفين طفلك افضل
من اي شخص أخر .كما انك في افضل موقع لمساعدته/مساعدتها
على تعلم اسلوب التواصل مع اآلخرين .وسوف يعرض امامك
هؤالء األخصائيون كيفية التواصل واللعب مع طفلك في البيت
لتشجيع ودعم عملية تطور اللغة لدى طفلك.

ما هو المقصود بالتطور اللغوي؟
التطور اللغوي هو عملية مستمرة .يبدا الطفل باستعمال اللغة من
خالل اصوات المناغاة ،ثم يبدأ في تقليد الكلمات وفهم معناها .ثم
يبدأ الطفل ،تدريجيًا ،في ربط الكلمات مع بعضها البعض وينتقل
من اشكال الحوار البسيط إلى أشكال اكثر تعقيدًا .يصاب الطفل
بالتأخر اللغوي او اإلعاقة اللغوية إذا كان يجد صعوبة في فهم
الكلمات او وضعها مع بعضها البعض لكي يعبر عما يحتاجه او
عن افكاره.

برنامج السمع لألطفال الرضع

المساعدة المتخصصة

العثور على األسلوب الصحيح لعائلتك

إذا كانت لديك شكوك بأن طفلك يعاني من التأخر اللغوي ،من
الضروري الحصول على المساعدة المتخصصة فورا إذ على
الرغم من انك الشخص األكثر اهمية في تطور اللغة لدى طفلك،
إال انك لن تكوني الوحيدة .ستكونين جز ًءا من فريق يعمل مع
اخصائي امراض النطق.

هناك العديد من األساليب المتنوعة لمساعدة الطفل على التعلم.
مثالً ،قد يعمل اخصائي امراض النطق واللغة معك لتطوير برنامج
يمكن اتباعه في البيت او يساعدك في االنضمام إلى جلسات
تعارف منتظمة مع األهالي واألطفال اآلخرين.

ويساعد هؤالء األخصائيون على تحديد العلل اللغوية ،وتقديمها
ومعالجتها ودعم التطور اللغوي .ويمكن أيضًا ان تعملي عن
قرب مع غيرهم من األخصائيين ،بما في ذلك المساعدين
في مجال االتصاالت ،المستشارين من جمعية لغة اإلشارة
اخصائيي العالج (American Sign language)،األمريكية
السمعي اللفظي ،والتربويين لمرحلة الطفولة المبكرة ،وذلك لتقديم
الدعم لك ولطفلك.
وسوف يعرض امامك هؤالء األخصائيون كيفية التواصل واللعب
مع طفلك في البيت لتشجيع ودعم عملية تطور اللغة لدى طفلك.

الدور الذي تلعبه عائلتك
تعتمد برامج اللغة والنطق المخصصة لمرحلة ما قبل المدرسة
وبرامج السمع لدى األطفال الرضع على انخراط عائلة الطفل
باعتبار ان ذلك هو المفتاح لتطوير مهاراته/مهاراتها اللغوية .كما
يلعب نمط حياة العائلة ،وعاداتها البيئة دورًا فيما يتعلمه األطفال
عن عالمهم ،والناس الموجودين في حياتهم وكيفية التخاطب.
وهكذا ،فإنك بصفتك األب/األم ،تواجهين واجب تقديم المعلومات
الثمينة لألخصائيين عن نقاط القوة والضعف لدى طفلك .ويمكنك
بهذه الطريقة المساعدة على تحديد اهداف لدعم
تطور طفلك لغويًا باسلوب يناسب عائلتك.

الخطوة األولى التي يقوم بها اخصائي امراض النطق واللغة هي
تقييم قدرات النطق واللغة عند طفلك .وسوف يعمل هذا األخصائي
على وضع اهداف معينة ويناقش كيفية العمل معًا بافضل شكل
ممكن .ثم سيحدد اخصائي امراض النطق واللغة أوقاتًا محددة
للعمل مع طفلك وتقديم الدعم لك خالل واحد على األقل من
النشاطات اآلتية.
ورشات عمل لتثقيف األهل
جلسات مجموعات صغيرة
االستشارة الطبية
.برنامج منزلي
وسوف تضم الجلسات مع األخصائيين إلى جانبك أفرادًا آخرين
من العائلة ،ومقدمي الرعاية لطفلك ،بحيث يستطيع الجميع تعلم
اساليب للمساعدة في دعم نمو طفلك وتطوره اثناء النشاطات
اليومية .وسوف تحصلين على مواد واستراتيجيات مفيدة ،مثالً
كتب مفترحة للقراءة والعاب للعب في البيت وقد يطلب منك أيضًا
تصوير فيلم فيديو عن تقدم طفلك ،او االحتفاظ بسجل يومي او
تعبئة استبيان عن نمو طفلك وتطوره.

