
 

Connecticut’s 
Birth to Three System 

  عامة نظرة  
 
 
 

) كونیتیكت  والیة في  الثالثة  سن حتى  الوالدة  من نظام ( Connecticut’s Birth to Three System یُوفر 
. األساسیة  النمو  مراحل  إلى  یصل ال  الطفل  كان إذا  بما  یتعلق ما سیما ال  أطفالھم، نمو  بشأن  قلقة  تكون  أن  یمكن التي للعائالت  الدعم

 لدیك  أسئلة أي  عن  اإلجابة  في  یساعدك أن  الطفل، لھ  یخضع  الذي  التقییم  خالل  من  ،Birth To Three برنامج لفریق  ویمكن
 Early Intervention تتضمن أن  یمكن . مؤھلین  كنتم  إذا  وأسرتك، لطفلك محددة  دعم  وسائل  وتقدیم مخاوفك،  بشأن

Services and Supports )المبكر التدخل  ودعم خدمات( ، القسم في موضح ھو  ما  نحو  على C ) من ) ج 
Individuals with Disabilities Education Act   )IDEA ،  عالج ) اإلعاقة ذوي  األفراد  تعلیم قانون 

 .كثیر  ذلك  وغیر والتغذیة،  السمع، وعالج  الوظیفي، والعالج  الطبیعي، والعالج  النطق، وعالج  النمو،
 
 

 
 

 بخدمة االتصال  خالل من للغایة مھمة أولى خطوة بالفعل اتخذت لقد 
211 Child Development  الطفل لزیارة موعد  وتحدید 

 برنامج یوفرھا التي الخدمات لتلقي األھلیة تحدید  تقییم وإجراء
Birth to Three بك الخاص اإلحالة  طلب تلقى الذي. 

 
 بشكلٍ  تطوعی�ا Birth to Three System برنامج في االشتراك یكون
 حول معلومات على للحصول. وقت أي في  موافقتك سحب ویمكنك دائم،

 على االطالع یُرجى والوساطة، والسریة، المستنیرة، الموافقة عملیات
: التالي الموقع زیارة خالل من األمور أولیاء حقوق كتیب

www.birth23.org/families/rights 
 

 برنامج وتاریخ المسرد، في الواردة  بالمصطلحات قائمة على للحصول
Birth to Three،  التالي الموقع زیارة یُرجى األخرى، الدعم وأوجھ :

www.birth23.org 

http://www.birth23.org/families/rights
http://www.birth23.org/


 تقییمك في توقعھ یجب  ما
 

 

  التقییم  زیارة على عامة نظرة  
 
 
 

 مجتمعیة  بیئة في  أو أكبر، براحة وطفلك أنت فیھ تشعر الذي المكان ھو ھذا كان إذا منزلك في عادةً  التقییم زیارة تُجرى 
 .اختیارك من أخرى

 الزیارة الستقبال ولعائلتك لك المناسبین والوقت الیوم اختیار یمكنك. 
 .ومنتبًھا مستیقًظا فیھ الطفل یكون الیوم، في ولطفلك لك وقت أفضل في فكر

 الرعایة مقدمي من العدید بمشاركة نرحب لكننا التقییم، إجراء أثناء  موجوًدا األقل على الوالدین أحد یكون أن یجب. 

 النمو في كبیر تأخر من یعاني كان إذا ما لتحدید طفلك بتقییم مختلفین تخصصین من التقییم مسؤولي من اثنان سیقوم. 

 برنامج فریق سیرشدك Birth to Three ویراقبونھ؛ طفلك مع الفریق أعضاء وسیتفاعل. بخطوة خطوة التقییم، خالل بك المعني 
 .ورقیة معامالت أي استكمال على كویساعدون بالك؛ تشغل قد مخاوف وأي طفلك معلومات سجل حول أسئلة علیك ویطرحون

  التقییم  إجراء  قبل   

 :یلي  فیما  للتفكیر  المحدد  الموعد  قبل  الوقت  بعض خذ

 بطفلك؛  الخاص للوالدة السابقة المرحلة سجل 

 طفلك؛  والدة 

 نموه؛  ومراحل طفلك  صحة سجل 

 تؤدي قد طفلك حیاة  في أو حیاتك في حدثت أھمیة ذات تغییرات أي 
 السلوك؛ في تغییرات حدوث إلى

 یرام؛  ما على یكون ال قد ما شیئًا بأن مرة ألول بالقلق شعرت متى 

 اآلن ومخاوفك. 



 تقییمك في توقعھ یجب  ما

. وقت أي في موافقتك سحب ویمكنك دائم، بشكلٍ  تطوعی�ا Birth to Three System برنامج في االشتراك یكون
 حقوق كتیب على االطالع یُرجى والوساطة، والسریة، المستنیرة، الموافقة عملیات حول معلومات على للحصول

 www.birth23.org/families/rights: التالي الموقع زیارة خالل من األمور أولیاء

 الموقع زیارة یُرجى األخرى، الدعم وأوجھ ،Birth to Three برنامج  وتاریخ المسرد، في الواردة بالمصطلحات قائمة على للحصول
 www.birth23.org: التالي

 

 

 
  التقییم  إجراء أثناء

 
 
 
 
 

  األمر ولي مشاركة

 :یلي ما على فاحرص ! التقییم فریق  من مھم جزء  نتأ

 التقییم زیارة أثناء  بالراحة الشعور على طفلك مساعدة. 

 طفلك قدرات تستكشف التي األنشطة في المساعدة. 

 :كالتالي وھي طفلك، نمو من مجاالت خمسة بتقییم Birth To Three لبرنامج التابع التقییم فریق  سیقوم

 والصحة؛ والحركة، والسمع،  البصر، مثل  البدني، النمو 

 األفكار؛  عن والتعبیر كلماتك، وفھم اإلشارة، مثل التواصل، مھارات ونمو 

 المالبس؛ وارتداء الطعام، تناول مثل الذاتیة، المساعدة مھارات أو التكیُّفي والنمو 

 واالستدالل؛ والتعلُّم، التفكیر، مثل واإلدراكیة، المعرفیة المھارات ونمو 

 العالقات وتكوین المشاعر، عن والتعبیر اآلخرین، مع االنسجام مثل العاطفي، االجتماعي والنمو. 

 ال أم طفلك من معتاًدا یشھدونھ ما كان إذا بما الفریق أبلغ. 

 م  .طفلك بنمو المتعلقة األسئلة على وصادقة دقیقة ردوًدا قّدِ

 لدیھ  الفریدة القوة ومواطن  طفلك احتیاجات مالحظة على الفریق ساعد. 

 م األسئلة اطرح  .طفلك تقییم تقدم كیفیة حول اآلراء وقّدِ
 

  التقییم إجراء بعد  

 تقاریر وأي ونموه؛ طفلك سجل عن تقدمھا التي والمعلومات المكتملة؛  الموحدة االختبارات نتائج التقییم، بعد  الفریق، سیراجع
 .للبرنامج األھلیة قرار إلى التوصل یتم حتى الطبیة، الخدمات مقدمي من وردت

http://www.birth23.org/families/rights
http://www.birth23.org/


. وقت أي في موافقتك سحب ویمكنك دائم، شكلٍ ب تطوعی�ا Birth to Three System برنامج في االشتراك یكون
 حقوق كتیب على االطالع یُرجى والوساطة، والسریة، المستنیرة، الموافقة عملیات حول معلومات على للحصول

 www.birth23.org/families/rights: التالي الموقع زیارة خالل من األمور أولیاء

 زیارة یُرجى األخرى، الدعم وأوجھ ،Birth to Three برنامج  وتاریخ المسرد، في الواردة بالمصطلحات قائمة على للحصول
 www.birth23.org: التالي الموقع

 

 

 

 األھلیة 
   عامة نظرة  

 
 

 :األھلیة فیھما تثبت حالتان ھناك

 فسیصبح النمو، في تأخر حدوث إلى تؤدي أن المتوقع من  والتي مؤكدة، طبیة حالة من یعاني طفلك كان إذا 
 تلقائي؛ بشكلٍ  مؤھالً 

 التقییم یُظھر بحیث ،)الطبیعي والعالج النطق عالج المثال، سبیل على( مختلفین تخصصین من فریق بواسطة األھلیة تقییم إكمال 
ًرا ر من الطفل معاناة أو النمو، مجاالت من واحد مجال في) المتوسط من أقل معیاریان انحرافان( كبیًرا تأخُّ  1,5( معتدل تأخُّ

 .النمو مجاالت من جالینم في) المتوسط من أقل معیاري انحراف

 .صحتھ من والتأكد  لقراءتھ الفرصة لك  تسنح حتى منتھیًا یُعَدّ  ولن  األم، بلغتك معك  التقییم تقریر مراجعة ستتم
 
 

  مؤھل غیر  

 :كالتالي وھي لك،  متاحة أخرى  موارد فھناك ،Birth To Three برنامج خدمات  لتلقي مؤھل غیر طفلك اعتُبر إذا
 برنامج یربط Help Me Grow والخدمات الدعم بأشكال للخطر المعرضین األطفال. 

cdi.211ct.org/program/help-me-grow 
 Sparkler  إجراء أداة مثل الوسائل، من مجموعة من االستفادة خالل من أفضل فھًما طفلك نمو فھم على یساعدك النقالة للھواتف تطبیق ھو 

 التقدم؛  وتقاریر معًا؛ للعب الترفیھیة واألنشطة ؛)Ages & Stages Questionnaires® )ASQ باسم المعروفة االستبیانات
: الرمز استخدم www.playsparkler.org/ct .الخدمات مقدم/المدرسة أو الطفل لنمو 211 مجبرنا في خبراء من وإجابات ونصائح

CTFam 

 .السابق  التقییم على األقل على شھر مرور بعد  أخرى مرة  لطفلك أخرى إحالة طلب أیًضا یمكنك

 ذلك تسویة یمكن وال ،Birth To Three برنامج عن الصادرة  األھلیة تقییم نتائج على توافق  لم إذا
 :كالتالي وھي النزاعات، لحل أخرى طرق  فھناك البرنامج،  مع التحدث خالل من
 مكتوبة شكوى تقدیم. 

 الوساطة طلب. 

 
 

                                 

http://www.birth23.org/families/rights
http://www.birth23.org/
http://www.playsparkler.org/ct


. وقت أي في موافقتك سحب ویمكنك دائم، بشكلٍ  تطوعی�ا Birth to Three System برنامج في االشتراك یكون
 حقوق كتیب على االطالع یُرجى والوساطة، والسریة، المستنیرة، الموافقة عملیات حول معلومات على للحصول

 www.birth23.org/families/rights: التالي الموقع زیارة خالل من األمور أولیاء

 الموقع زیارة یُرجى األخرى، الدعم وأوجھ ،Birth to Three برنامج  وتاریخ المسرد، في الواردة بالمصطلحات قائمة على للحصول
 www.birth23.org: التالي

 

 

 الطفل كان  إذا
 فما مؤھالً،

 التالیة؟  الخطوات
  عامة نظرة  

 
 

 لك، خدمات منسق تعیین سیتم الخدمات، لتلقي الطفل بأھلیة القرار اتخاذ بعد 
 .المجتمعیة الموارد مع التواصل أنشطة خالل مرشدك سیكون والذي

 لوضع وتوجیھك وعائلتك أنت الخدمات منسق سیرشدك Family Service Plan )IFSP، الفردیة األسریة الخدمات خطة( ، 
 .وعائلتك لطفلك لتحقیقھا تسعى  التي الواقعیة الحیاة أنشطة نتائج ستشرح والتي

 خطة تشرح IFSP ،النتائج تلك لتحقیق البرنامج موظفي مع أسرتك ستشارك ومتى وأین، كیف. 
 
 
 

  الدعم أوجھ  
 

 برنامج Birth to Three على  لمساعدتھم لألسر المختلفة الدعم أوجھ من نظام ھو 
رات أو إعاقات من یعانون الذین والدارجین الرضع أطفالھم احتیاجات تلبیة  في تأخُّ

 .نموھم

 تعزز Early Intervention Services and Supports (EIS (
 التي  الطبیعیة البیئات في تقدیمھا ویتم األسرة، إلى اھتمامھا وتوجھ التعاونیة؛ الشراكات

 المبكر؛ التدخل  في الحالیة الممارسات أفضل أھمیة وتقدر فیھا؛ وقتھ الطفل یقضي ما عادةً 
 .لحرا واالختیار المتبادل  االحترام أساس  على وتقوم

 دعم أوجھ حول المزید على تعرف Birth To Three على االطالع خالل من Handbook 2 
 ):2 دلیل(

www.birth23.org/files/Families/FamilyHandbookII.pdf 

 
 
 
 

                                 

http://www.birth23.org/families/rights
http://www.birth23.org/
http://www.birth23.org/%EF%AC%81les/Families/FamilyHandbookII.pdf
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