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 مزایا اإلحالة المبكرة
 

اإلحالة المبكرة والتحدید والتدخل المبكرین للتعامل مع 
واللغة أمر ضروري وھام في التعلم  صعوبات التخاطب

النموذجي للطفل ونموه االجتماعي وصحتھ النفسیة. 
المبكرة تمثل مؤشرات قویة على  ةواللغفقدرات التخاطب 

 األداء المدرسي الحًقا. 

إحالة لألطفال في مرحلة ما قبل  إجراء
 المدرسة

 
الصحة العامة  إدارة یمكن إجراء عملیات إحالة من خالل

 من الوالدة حتى سن الخامسة.  بدًءالألطفال 
حالة عن طریق اإلیمكن ألي من الوالدین أن یجري 

االتصال بالوحدة الصحیة المحلیة التي یتعامل معھا. كما 
یمكن للمعلمین واالختصاصیین الصحیین في مرحلة ما 

 اإلحالة بإذن الوالدین. ب یقومواقبل المدرسة أن 
 

 عیادات اإلحالة بدون موعد مسبق
 

حالة، لدینا لإلحاجة الإذا لم یكن الوالدان متأكدین من 
لة بدون موعد مسبق في عدد من الوحدات عیادات إحا

ستطیع استشارة اختصاصي تخاطب ولغة. تالصحیة حیث 
 10و 5بین مدتھا وستحدد عملیة فحص قصیرة تتراوح 

 دقائق ما إذا كان طفلك بحاجة لإلحالة إلى البرنامج أم ال. 
 
 
 
 

 أین تجد المزید من المعلومات 
 

المعلومات التالیة على موقع إیجاد یمكن 
fraserhealth.ca. 

 نموذج اإلحالة لبرنامج اللغة والتخاطب •
 تواریخ وأوقات عیادات اإلحالة بدون موعد مسبق •
 معلومات االتصال الخاصة بالوحدة الصحیة  •

مباشرة إلى صفحات برنامج اللغة والتخاطب، استخدم  للتوجھ
 ھذا الرابط: 

goo.gl/reSfVf 
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 شھًرا 12 -الوالدة 

 "ah" و"ohhینطق " •
  یبتسم ویضحك.وبالعین یقوم باالتصال  •
 یقلد أصوات التخاطب. •
 ".dadaو" "buhbuhbuh" یثرثر بالكلمات •
 'جملة'.تمثل واحدة الكلمة الشھًرا،  12في سن  •

 ... كان قم بإحالة طفلك إذا
 ال یشارك في اللعب الصوتي −
 یبدو مستجیبًا للصوت أو غیره من المشتتات ال −

 سنة إلى سنتین

یستخدم 'جمل' وعبارات تتكون من كلمة إلى ثالث  •
 كلمات مع كلمات مختلقة أو بدونھا.

 16حصیلة لغویة تتألف من بضع كلمات عند سن  •
 شھًرا.  24كلمة عند سن  200شھًرا إلى حوالي 

 یفھم األسئلة البسیطة، مثل "أین فمك؟" •
 ,pیستخدم أصوات تنطق من خالل الشفتین، مثل  •

b, m  و w. 

 ... كان قم بإحالة طفلك إذا
 محدودة لدیھ حصیلة لغویة −
 ال یتحدث على اإلطالق −

 من المھم جًدا أن تتم اإلحالة اآلن** 

 

 ثالث سنوات -سنتان 

ثالث إلى غیر كاملة تتكون من بین كلمتین  جمًال یستخدم  •
 كلمات.

 كلمة عند سن ثالث سنوات. 1000حوالي  •
 یبدأ في إجراء محادثات قصیرة مع الكبار والنظراء. •
 من خطوتین.یتبع التوجیھات التي تتألف  •
 %.80بحلول سن الثالثة، یكون الكالم واضًحا بنسبة  •
 الكلمات شائعة االستخدام مفھومة. •

 ...كان قم بإحالة طفلك إذا 
 بعض اإلحباط عند محاولة التواصلر ھِ یظْ  −
 غیر قابل للفھم −
 ال یجمع بین الكلمات −
ر عالمات على التلعثم، وعلى سبیل المثال یكرر ھِ یظْ  −

 كلمات أو أصوات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أربع سنوات -ثالث 

یستخدم جمًال بسیطة تتألف من ثالث إلى أربع  •
 كلمات.

 األسئلة.یسأل الكثیر من  •
 یستطیع التظاھر باللعب وتقمص األدوار. •
 قد ال یستخدم كل األصوات بصورة صحیحة. •

 ... كان قم بإحالة طفلك إذا
 غیر قابل للفھم −
ستمر في استخدام عبارات قصیرة وبسیطة، وعلى ی −

 سبیل المثال "بابا نذھب"
 ال یستطیع إتباع التعلیمات −

 خمس سنوات -أربع 

 یحكي قصًصا بسیطة. •
 .تقریباً  %100التخاطب یكون واضًحا بنسبة  •
 تركیب الجملة مركب. •
 یتبع التوجیھات التي تتألف من ثالث خطوات. •
 یستخدم قواعد اللغة مثل الكبار. •
"، rقد ال یكون قادًرا إلى نطق األصوات التالیة: " •

"ch" ،"sh" ،"l" ،"th" ،"s ." 

 ...كان قم بإحالة طفلك إذا 
في محادثات مع الكبار أو  قادر على المشاركةغیر  −

 األطفال اآلخرین
 ینتج جمًال غیر كاملة −
 یتلعثم −
 غیر قابل للفھم −
 إتباع التعلیماتغیر قادر على  −
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 دلیل اإلحالة :بالصحة العامةبرنامج اللغة والتخاطب 
Public Health Speech and Language Program: Referral Guide  انظر خلفھ ... 


