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� يقدم يف املنزل: حيث تتم مرافقة الطفل واألرسة يف محيطهم املعتاد	
� يهدف إىل تقوية: الطفل واألرسة بأكملها 	
� مرافقة األرسة: تقديم املشورة واإلجابة عىل أسئلة الوالدين	
� دعم واقعي: املساعدة يف التغلب عىل صعوبات الحياة اليومية	
� دعم توجيهي: يدل األرسة عىل أي عالجات أو زيارات أطباء أو وسائل 	

مساعدة أو دعم مادي الزم
� شبكة كبرية: تضم خربات يف تخصصات مختلفة	
� ممول من: والية تريول يف حال تشخيص اإلعاقة	
� كفاءة: 30 عاماً من الخربة يف الدعم املبكر لألطفال ومرافقة األرسة	
� رسية: ال يتم إعطاء أي معلومات لطرف آخر إال بعد موافقة الوالدين	
� تقديم الدعم: منذ الوالدة وحتى دخول املدرسة	

الدعم املبكر لألطفال ومرافقة األرسة
لألطفال ذوي اإلعاقة أو املتأخرين يف النمو
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إذا شعرتم بالقلق من أن طفلكم ال يتطور مثل األطفال 
اآلخرين، فعليكم االتصال بالشخص املختص يف منطقتكم. 
هناك ستتعرفون عىل ما عليكم فعله للحصول عىل الدعم 

املبكر ومرافقة األرسة.

الحصول عىل املعلومات

االستشارة يف:
0043 676 88509 316  Innsbruck Stadt

 0043 676 88509 397  Innsbruck Land Ost & Süd
 0043 676 88509 451  Imst & Innsbruck Land West
 0043 676 88509 428  Kitzbühel
 0043 676 88509 603  Kufstein
0043 676 88509 165  Landeck

 0043 676 88509 492  Lienz
 0043 676 88509 125  Reutte
 0043 676 88509 417  Schwaz
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بناء عىل رغبة األبوين قد تقوم أخصائية الدعم املبكر برتتيب 
االتصاالت الالزمة أو مبرافقة األرسة إىل الطبيب أو لتلقي 

العالج. فهي تعرف أين تحصل عىل املساعدة وكيفية الحصول 
عليها وكيفية طلب التكفل بتكاليف هذه املساعدة.

حتى يحصل األطفال عىل املساعدة التي يستحقونها.

ترتيب االتصال بالخرباء

 » قامت أورسوال مبرافقتنا إىل
 األطباء املختصني، وقامت أيضاً بتنسيق

املساعدة املناسبة. «
ماريا ج. من إنسربوك
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يف كل زيارة هناك وقت مخصص ألسئلة األبوين عن التغذية 
والنوم واإلخوة والحضانة واملدرسة واملزيد. إنه وقت لتشخيص 

الحاالت، وترتيب املزيد من الخطوات بشكل مشرتك.

فاآلباء األقوياء يقفون وراء أبناء أقوياء.

مرافقة األرسة

 » دون أندريا مل أكن ألنجح
يف العام املايض. «
مانويال ل. من كتسبويل
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تقوم أخصائية الدعم املبكر مبرافقة الطفل يف املنزل يف محيطه 
املعتاد، ليقوما سوياً بالتعامل مع متطلبات الحياة اليومية 

لألطفال واكتشاف العامل معاً من خالل تحسس األشياء، 
ومسكها، وإدراكها، والتعرف عليها وعىل أسامئها.

إنها خدمة مقدمة لألباء واألطفال واإلخوة.

مرافقة الطفل

 » رافقت أخصائية الدعم املبكر أنّا 
 حتى دخلت املدرسة. اآلن تسري

أمورها عىل ما يُرام. «
سيلفيا أ. من إنسربوك
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يف البداية تقوم األخصائية بالتعرف عىل قدرات الطفل 
واألنشطة التي يحبها، ثم تقوم بناء عىل ذلك بالعمل معه عىل 
تنمية مهاراته وقدراته عىل التنسيق والتنظيم والحركة والرتكيز 

واالعتامد عىل النفس وكذلك قدراته اللغوية.

ينمي الطفل من خالل اللعب قدراته ومهاراته، مام ميكنه من 
بدء حياته بثقة.

تقديم الدعم للطفل

 » تشعر سابينا بالسعادة عندما تأيت 
أخصائية الدعم املبكر، ألنها تحرض معها 

دامئاً ألعاباً رائعة. واليوم أصبحت أكرث قدرة 
عىل الرتكيز. «
باول م. من النديك
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كثرياً ما يواجه الوالدان مواقف صعبة. 

 أخصائية الدعم املبكر ترافقهام بخربتها 
ومعرفتها يف طريقهام.

منح الخربة

 » هذه هي املرة األوىل التي أشعر فيها
 بوجود أحد يفهمني

ويخرجني من دوامة. «
إيلكاي ج. من مدينة هال
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يشعر الوالدان بطفلهام عندما يكون منوه غري طبيعي وبحاجة إىل مساعدة.
وقد يشعر الوالدان بالقلق والخوف واليأس، عندما ال يجدان من يجيب عىل 

أسئلتهام.

الدعم املبكر لألطفال ومرافقة األرسة منذ البداية.

منح اإلحساس باألمان

 » مل أستطع النوم ليالً، 
 شعرت بالوحدة.

 لقد استمعت يل أخصائية الدعم املبكر
وساعدتني. « 

هيليني و. من النديك 



الدعم املبكر لألطفال 
ومرافقة األرسة

آباء أقوياء،

أطفال أقوياء 


