المساعدة لطفلك

التدخل المبكر في الطفولة المبكرة

Help for your child

Early Childhood Early Intervention

تمت الترجمة من االنجليزية السهلة إلى العربية
Translated from Easy English into Arabic

ndis.gov.au

الكلمات الصعبة
يحتوي هذا الكتاب على بعض الكلمات الصعبة.

في المرة األولى التي نكتب فيها كلمة صعبة
ستك ون الك ل مة بال ل ون األزرق

نكت ب ما ت عنيه الك ل مة الص عبة.

يمكنك الحصول على المساعدة مع هذا الكتاب

ي مكنك الحص ول ع ل ى شخص ل مساعدتك ف ي
ق راءة هذا الكتاب

م ع رفة ما يتط رق إليه هذا الكتاب

الحص ول ع ل ى ال م زيد م ن ال م ع ل ومات.

ndis.gov.au

2

حول هذا الكتاب
هذا الكتاب هو حول
الخطة ال وطنية ل لتأمي ن ضد اإلعاقة
National Disability Insurance Scheme
ً
اختصارا .NDIS
أو
وحول
التدخ ل ال مبك ر ف ي الط ف ولة ال مبك رة
Early Childhood Early Intervention
أو اختصارًا .ECEI
ً
عاما
تساعد  NDISاألشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65
والذين يعانون من إعاقة دائمة وشديدة في الحصول على
الدعم والخدمات التي يحتاجونها.
دائمة تعني أن اإلعاقة لن تزول.
شديدة تعني أن اإلعاقة تؤثر على طريقة الحياة اليومية للناس.
التدخل المبكر في الطفولة المبكرة أو  ECEIيساعد األطفال
ذوي اإلعاقة أو تأخر النمو في عمر من  0إلى  6سنوات.
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التأخر في النمو يعني أن الطفل يواجه صعوبة في القيام
باألشياء اليومية التي يقوم بها األطفال اآلخرون في نفس
سنه .على سبيل المثال ،ارتداء مالبسه.

سيخبرك هذا الكتاب عن كيفية العثور على شريك الطفولة
المبكرة ( )Early Childhood Partnerلمساعدة طفلك.

يعمل شريك الطفولة المبكرة مع  NDISلمساعدة األطفال
والعوائل في الحصول على الدعم والخدمات.
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يمكنك الحصول على المساعدة لطفلك
من المهم مساعدة طفلك في وقت مبكر من حياته.

إذا حصلت على الدعم المبكر لطفلك فسوف يحصل على
أفضل فرصة لعيش حياة جيدة.

يمكن أن تساعدك  NDISفي الحصول على الدعم
المبكر لطفلك.

يمكن لألطفال الحصول على خدمات الدعم من شريك
الطفولة المبكرة مع .NDIS

يمكن لشريك الطفولة المبكرة مساعدتك في
م ع رفة الدع م الذي يحتاجه ط ف لك

الحص ول ع ل ى م ع ل ومات التخاذ الخيارات
ال ص ح ي ح ة لطفلك.
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قد يساورك القلق بشأن طفلك.

قد يساورك القلق بشأن كيفية قيامه بـ
ال ل ع ب

ال ح دي ث م ع األط ف ال اآلخ ري ن

إخ ب ارك ب م ا ي ح ت اج ه وبما يريده.

إذا كان القلق يساورك بشأن طفلك ،فينبغي عليك التحدث
إلى شريك الطفولة المبكرة.
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كيف تتحدث مع شريك الطفولة المبكرة
الخاص بك

ً
هاتفيا بشريك الطفولة المبكرة.
يمكنك االتصال

يمكنك الحصول على نموذج اإلحالة من موقعنا
على اإلنترنت.
www.ndis.gov.au

نموذج اإلحالة هو عبارة عن رسالة تخبرنا عن طفلك حتى
يتمكن من الحصول على الدعم والخدمات التي يحتاجها.

يمكن للطبيب أو لعامل صحي آخر مساعدتك في
استمارة اإلحالة.
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عندما تلتقي بشريك الطفولة المبكرة فسوف يقوم بما يلي
الحدي ث م عك ل فه م ما يحتاجه ط ف لك

ق راءة ال م ع ل ومات والت قاري ر ح ول ط ف لك

إعطائك م ع ل ومات م ن شأنها مساعدتك أن ت وط ف لك

ال ح دي ث م ع ك ح ول أش ك ال ال دع م ال م خ ت ل ف ة التي يمكنك
الحصول عليها

وض ع خ ط ة ل م ا س وف ي ت م ب ع د ذل ك.
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شريكك في الطفولة المبكرة
شريكك في الطفولة المبكرة هو

يمكنك التواصل معه على الرقم

موقعه على اإلنترنت هو
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للمزيد من المعلومات

قم بزيارة موقعنا على اإلنترنت

www.ndis.gov.au

اتصل بالرقم 1800 800 110
أيام اإلثنين إلى الجمعة

لألشخاص الذين يحتاجون للمساعدة في اللغة اإلنجليزية
خدمة الترجمة عبر الهاتف

131 450

لألشخاص الذين يحتاجون للمساعدة في الحديث واالستماع

TTY
اتصل بالرقم 1800 555 677

خدمة التحويل الوطنية

www.communications.gov.au/accesshub/nrs
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مالحظات
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حقوق الطبع محفوظة ©  Scope (Aust) Ltdيمكنك استخدام هذا المستند فقط
ألغراضك الشخصية غير التجارية .يجب أال تستخدم المستند ألي غرض آخر ،ويجب أال تقوم
بنسخ أو إعادة إنتاج أو رقمنة أو نقل أو تكييف أو تعديل المستند أو أي جزء منه (أو القيام
بتفويض أي شخص آخر للقيام بذلك) دون موافقة مسبقة من .Scope (Aust) Ltd
قام مركز موارد التواصل واالندماج
 Scope’s Communication and Inclusion Resource Centreبكتابة
اإلصدارة اإلنجليزية السهلة في أغسطس/آب .2019
للتواصل مع  Scopeاتصل بالرقم  1300 472 673أو قم بزيارة
الموقع .www.scopeaust.org.au
لالطالع على النسخة األصلية ،اتصل بالوكالة الوطنية للتأمين ضد اإلعاقة.
رقم المنتج  DA0415أغسطس/آب .2019
حقوق الطبع محفوظة  2019–1981© Picture Communication Symbolsبواسطة
توبي دينافوكس .Tobii Dynavox
جميع الحقوق محفوظة في جميع أنحاء العالم .تم االستخدام بعد الحصول على الموافقة.
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