في الفترة من 6
أشهر إلى  9أشهر
االجتماع اخلاص بخطة اخلدمة
الفردية األولى ()IFSP

إن  IFSPهي خطة حتدد احتياجات الطفل واحتياجات
أسرته .جتتمع األسرة وأخصائي السمع وعضو فريق
التدخل املبكر لتطوير اخلطة التي ستشمل:
• أي من مقدمي اخلدمة سوف يتدخل (أعضاء الفريق).
• كم مرة سوف تُقدم اخلدمة (عدد املرات)؟
• ما هي جوانب النمو التي سوف تركز عليها اخلطة
(مثل االستماع ،االتصال ،اللغة ،الخ).

أكثر من  9أشهر

املتابعة عند سن 21
شهراً

• يستمر اآلباء في معرفة األساليب اجلديدة ملساعدة أطفالهم
في تعلم االتصال والنمو في شتى اجلوانب

هذه املتابعة مهمة.

• تستمر األسرة وفريق التدخل املبكر في إبداء املالحظات على
منو الطفل وتطوره.

سوف يدرس فريق التدخل مع األسرة اخلطوات املمكنة التالية:

إذا لم يحرز الطفل التقدم املنشود،
• دراسة تغيير عدد مرات تقدمي اخلدمة

• يتم مراجعة خطة اخلدمة الفردية األولى كل ستة أشهر أو
قبل ذلك وتُطبق التغيرات على األهداف واملناهج كلما دعت
احلاجة لذلك

• وضع فترة جتريبية ملقاربة مختلفة لعملية االتصال

• حضور املواعيد مع أخصائي السمع من أجل قوالب األذن
ومراقبة التقدم ،والسمع ،وعمل اجلهاز املساعد على السمع
• حتديد مواعيد لزيارات طبية إذا كان ذلك ضروريا ً

• ادرس تغيير اجلهاز املساعد على السمع أو زراعة قوقعة أذن

في أي وقت
يدرس فريق التدخل املبكر واألسرة في أية
وقت اآلتي:
• اإلحالة إلى فريق صنيهيل لفقدان السمع من أجل تقييم
النمو تقييما ً أكثر عمقا ً

• الكشف على اجلهاز املساعد على السمع-هل يعمل جيداً ،ما
هي عدد املرات التي اُستخدم فيها؟

• اإلحالة إلى برنامج  Well-Being Programملساندة األسرة عن
طريق مستشارين مهنيني (متواجدون في جميع أنحاء بريتيش
كولومبيا)

• اإلحالة إلى خدمات أخرى ،مثل فريق
ٍSunny Hill Hearing Loss Team
لعمل التقييم وبرنامج Well-Being Program
الستشارات األسرة ،الخ

• اإلحالة إلى فريق زراعة قوقعة األذن التابع ملستشفى األطفال
في بريتيش كولومبيا لألطفال الذين قد يستفيدون من زراعة
قوقعة األذن

• ما هو مدى التقدم الذي تريد األسرة وفريق التدخل
املبكر أن يحرزاه للطفل ولألسرة في نهاية الستة
أشهر

للمزيد من العلومات،
يرجى االتصال مبكتب املقاطعة لبرنامج BCEHP
هاتف مجاني

1-866-612-2347

www.phsa.ca/earlyhearing

BC Early Hearing Program
برنامج السمع املبكر في بريتيش كولومبيا
A service of BC Children’s Hospital
and the Provincial Health Services Authority

خدمة تقدمها مستشفى بريتيش كولومبيا لألطفال
وهيئة اخلدمات الصحية باملقاطعة

طريق األسرة

والدة الطفل
الفحص السمعي األول

• ميكن أن يتم إما في املستشفى أو اجلمعية
• إذا كانت نتائج الفحص غير واضحة ،يخضع
الطفل لفحص آخر.

• األطفال الذين يُعرف عنهم بأنهم عرضة خلطر
اإلصابة بفقدان السمع الحقا ً يخضعون للفحوص
في عيادات السمع احمللية للصحة العامة.

الفحص الثاني

إذا لم يتم تأكيد احلالة في إحدى أو
كلتا األذنني ،يخضع الطفل الختبار
تقييم السمع مرة أخرى.

تقييم السمع
التشخيصي

يتم إخضاع الطفل ملزيد من
االختبارات املتكاملة من أجل
تقييم سمعه تقييما ً كامالً.

ARABIC

قبل أو عند عمر  3أشهر

في الفترة من 3
أشهر إلى  6شهراً

إذا مت تأكيد حالة فقدان السمع-
ماذا يتعني فعله حينئذ؟

• يقوم برنامج  BCEHPفي بريتيش كولومبيا
باالتصال باألسرة وتقدمي املعلومات األولية حول
حالة فقدان السمع وتطور عملية االتصال
• تتسلم األسرة نسخة من حزمة النشرات
واملعلومات اخلاصة باآلباء من برنامج BCEHP
• يقوم برنامج  BCEHPمبساعدة األسرة من خالل
التنسيق األولي بني اجلمعية واخلدمات املتوفرة
• يتصل أحد أعضاء برنامج مرشد اآلباء
 Guide By Your Sideباألسرة
• متابعة طبية مستمرة ومواعيد في العيادة
السمعية والتي قد تشمل تركيب أجهزة مساعدة
على السمع

تبدأ األسرة في التعامل مع خدمات
التدخل املبكر
ما الذي يتم أوالً؟
• تتقابل األسرة مع أخصائيي خدمات التدخل املبكر
• يكتمل التخطيط املبدئي للخدمات
• يتم حتديد املواعيد احلالية

مستمر:

• مواعيد العيادات السمعية (مراقبة ،قوالب األذن ،اختبارات
الحقة ،الخ).
• مواعيد ملقابلة أعضاء فريق التدخل املبكر (املساندة،
املعلومات املتعلقة بحالة فقدان السمع ،كيف ميكن لآلباء
أن يساعدوا أطفالهم في تعلم مهارات االتصال ،والوقوف
على اخليارات)
• يجمع اآلباء ،وأعضاء فريق التدخل املبكر ،وأخصائيو السمع
املالحظات حول منو الطفل ويتداولون املعلومات فيما بينهم.
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