
ما هو منهج الطفولة المبكرة؟

يُعنى منهج الطفولة المبكرة بدعم األطفال األصغر من 7 سنوات 

ممن يعانون من تأخر أو إعاقة في النمو، حيث يساعدهم منهج 

الطفولة المبكرة عىل الحصول عىل الدعم الذي يتناسب مع 

احتياجاتهم. 

نحن نقدِّم الدعم الخاص بالطفولة المبكرة بالمجان.

كيف يمكننا مساعدة طفلكم

 يمكننا مساعدتكم عىل الحصول عىل المعلومات والدعم 

 الذي تحتاجون إليه إذا كنتم قلقين بشأن نمو طفلكم أو 

 إذا كان طفلكم يعاني من إعاقة. 

قد تكونوا قلقين بشأن ما يلي:

 قدرته عىل التعبير عما يحتاج إليه وما يريده ⊲

 قدرته عىل فهم ما تقولونه له ⊲

 سلوكه ⊲

 كيف يتعلم ⊲

 كيف يلعب مع اآلخرين ⊲

 قدرته عىل الجلوس أو المشي أو الحبو. ⊲

يمكننا أيضاً إخباركم عن الخدمات األخرى المتوفرة في مجتمعكم 

التي قد تفيدكم. 

ماذا تتوقعون منا

سوف نتحدث معكم بشأن األهداف التي تريدون أن يحققها 

طفلكم أثناء نموه.

سوف:

  نقترح وسائل الدعم التي يمكن أن تساعد طفلكم وعائلتكم عىل  ⊲

 أفضل نحو، وقد يعني ذلك الحصول عىل خدمات الطب العام 

أو خدمات الصحة المجتمعية أو مجموعات اللعب المحلية.

  نتعاون معكم إليجاد وسائل لدعم نمو طفلكم وتعلمه في المنزل ⊲

  نساعدكم عىل التقدم لاللتحاق بالبرنامج الوطني للتأمين ضد  ⊲

اإلعاقة )NDIS( إذا كان طفلكم مؤهل لاللتحاق به، كما نساعدكم 

في الخطوات التالية.

بإمكانكم اصطحاب أي شخص ليدعمكم عند مقابلتنا. إذا كنتم 

ترغبون في وجود شخص ما معكم أثناء المقابلة، فيمكنكم أن 

 تطلبوا من صديق موثوق به أو أحد أفراد األسرة أن يأتي معكم. 

أو يمكنكم استشارة خبير مختص مثل:

 موظف دعم األسرة ⊲

 معالِج ⊲

 مختص آخر يتعامل مع طفلكم. ⊲

كما يمكننا توفير مترجم شفهي إذا كنتم بحاجة إليه.

 تَعرَّفوا عىل 

منهج الطفولة 

المبكرة



 لستم متأكدين من أّن منهج 

الطفولة المبكرة هو األنسب لطفلكم؟

إذا لم تكونوا متأكدين أّن منهج الطفولة المبكرة هو األنسب 

لطفلكم، فيمكنكم التحدث إىل مختص حول الخيارات المتاحة 

لكم. يمكنكم التحدث عن احتياجات طفلكم مع طبيبكم العام 

أو ممرضة صحة األم والطفل أو المعالِج أو معلّم/معلّمة رعاية 

األطفال أو روضة األطفال أو أخصائي، فقد يساعدكم هذا عىل 

تحديد ما إذا كان منهج الطفولة المبكرة هو األنسب لطفلكم أم ال.

الحصول عىل خدماتنا

 )NDIS( نحن أحد شركاء البرنامج الوطني للتأمين ضد اإلعاقة

لمرحلة الطفولة المبكرة. تُعنى خدماتنا الخاصة بالطفولة المبكرة 

 بدعم األطفال األصغر من 7 سنوات ممن يعانون من تأخر أو 

إعاقة في النمو. 

 نقدِّم خدمات الطفولة المبكرة في خمس مناطق في مختلف 

 أنحاء ملبورن بما في ذلك: شمال شرق ملبورن وهيوم 

 مورالند ]Hume Moreland[ وغرب ملبورن وبريمبانك 

 ميلتون ]Brimbank Melton[ وشبه جزيرة بايسايد 

.]Bayside Peninsula[

 نتعامل مع عائالت من خلفيات ثقافية ودينية مختلفة منذ 

أكثر من 60 عاماً. 

ndis.bsl.org.au/early-childhood/ يرجى زيارة الموقع

about-us إليجاد مكتب أخوية القديس لورنس لخدمات الطفولة 

المبكرة ]Brotherhood of St Laurence[ )BSL( في منطقتكم. 

لمزيد من المعلومات حول منهج الطفولة 

المبكرة

  اتصلوا بنا عىل 
 1300 BSL NDIS 
)1300 275 634(

  راسلونا عبر البريد اإللكتروني 
ecei.access@bsl.org.au التالي

ndis.bsl.org.au/ تفضلوا بزيارة  
 early-childhood أو 

ndis.gov.au/understanding/
families-and-carers/early-

 childhood-approach

هل تحتاجون إىل مترجم شفهي؟

 )TIS( اتصلوا بخدمة الترجمة الكتابية والشفهية

عىل الرقم 450 131 أو راسلونا عبر البريد اإللكتروني 

أو اتصلوا بنا. أخبرونا بلغتكم ورقم هاتفكم. سوف 

نتصل بكم ومعنا مترجم يتحدث لغتكم.
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