تنمية الطفولة المبكرة

الس مع لل ٌّرضَّ ع
برنامج ّ
الس مع لل ٌّرضَّ ع:
يوفر برنامج ّ
• التمتع بحمل ووالدة صحية.
• التمتع بحمل ووالدة صحية.
• االرتباط بمولودك.
• كيف يمكنك أن تساعدي طفلك في النمو والتطور

كيف يط ِّور األطفال اللغة؟
تتطور اللغة مع نمو طفلك وتع لُّمه .تلعب األسر دو ًرا مه ًم ا في
توفير نماذج لغوية متسقة ألطفالهم فور والدتهم .يمكن تعلم
الس مع واستخدام اللغة المنطوقة ،أو من خالل
اللغة من خالل َّ
الرؤية واستخدام لغة اإلشارة.

مساعدة طفلك على تعلم اللغة.
الس مع
يعاني طفالن من بين كل  1000طفل من فقدان َّ
الدائم عند الوالدة ،بينما يعاني طفالن آخ ران من فقدان
الس مع لل ُّرضَ ع
الس مع الدائم في سن الخامسة .يساعد برنامج َّ
َّ
( )Infant Hearing Programاألطفال الذين يعانون من
الصمم أو ضعف السمع على التعلم لمساعدتهم على التواصل
واالستعداد للمدرسة.

ما هي الخدمات المتاحة؟
يمكن ألخصائيي الب رامج دعم التطور اللغوي لطفلك وتزويدك
بالمعلومات التي تساعدك في اتخاذ ق رارات بشأن الخدمات لطفلك.

(يتبع على ظهر الورقة)

سيتعاون معك فريق من األخصائيين لـ:
الس معية المساعدة ،مثل سماعات األذن.
• وصف التقنيات َّ
• تعليمك است راتيجيات التطوير اللغوي لمساعدة طفلك.
• لفت انتباهك إلى كيفية تشجيع طفلك على تطوير اللغة
من خالل اللعب.
• مساعدتك في الوصول إلى الب رامج األخرى وموارد
المجتمع المحلي.

مع من سأتعاون؟
الس مع لل ٌّرضَّ ع الخاص بك
يتضمن فريق أخصائيي برنامج ّ
الس معيات ،وقد يشمل أيضً ا:
أخصائي ّ
• أخصائي دعم األسرة
• أخصائي أم راض النطق واللغة
• استشاري لغة اإلشارة
سيتعاون هذا الفريق مع شركاء المجتمع اآلخرين لتنسيق
الخدمات لك ولطفلك.

أين يمكنني أن أقرأ المزيد؟
الس مع لل ٌّرضَّ ع الخاص بك
الس مع في برنامج ّ
يمكن ألخصائي َّ
مشاركة المزيد من المعلومات حول خدمات تطوير اللغة
لطفلك .فريق األخصائيين لطفلك متاح أيضً ا لتقديم المزيد
من المعلومات والدعم.

للمزيد من المعلومات /تفضل بزيارة:

ontario.ca/infanthearing

