
إنشاء رشاكة التدخل املبكر مع طبيب طفلك:
نصائح من 

الوالدين وإليهم



بصفتك والد فإنك تعرف طفلك أفضل من أي 

شخص آخر. أنت تعرف كيف تجعله يضحك 

وكيف تهدئه. أنت تعرف ما هي أفضل ميزاتها وما 

هي احتياجاتها.

لذلك عندما يتلقى طفلك التدخل املبكر، فإنك 

تلعب دوًرا رئيسيًا يف مساعدة طبيب* طفلك 

عىل معرفة نقاط قوة طفلك واحتياجاته وفهمها 

وماهي الخدمات التي قد تكون مفيدة.

ميكنك إحاطة طبيب طفلك علًم بربنامج التدخل 

 املبكر، ولكنك رمبا تريده أيًضا مشاركًا فيه.  غالبًا 

ما ال تحدث "رشاكة التدخل املبكر" بني األطباء 

وأولياء األمور تلقائيًا. يف الواقع، يرجع نجاح 

الرشاكات يف معظم األوقات إىل اآلباء - فأنت - من 

جعل ذلك ممكًنا!

ميكنك اتخاذ العديد من الخطوات إلنشاء نوع 

الرشاكة والعالقة التي تريدها مع طبيب طفلك. 

يقدم هذا الكتيب اقرتاحات وأفكار لبدء العمل مع 

طبيب جديد وكذلك لتحسني الرشاكة التي لديك 

بالفعل.

* بغرض التيسري يستخدم لفظ "طبيب" ولكن قد تكون 

هذه األفكار مفيدة أيًضا مع مقدمي الرعاية األولية مثل 

املمرضات املامرسات ومساعدي الطبيب املعالج وغريهم. PO Box 40970
Olympia, Washington 98504-0970

هاتف: 360-725-3500 
فاكس: 360-413-3482
www.dcyf.wa.gov



اختيار طبيب

إليك بعض الصفات العامة التي يجب البحث عنها:

املهارات الرسيرية واملعرفة

هل ميتلك أو متتلك تدريبًا واهتممات تخصصية هامة 

الحتياجات طفلك؟

قد يكون الطبيب الذي يهتم بشكل خاص بتنمية الطفل 

أو االحتياجات الخاصة أو تشخيص محدد هو ما تبحث 

عنه متاًما.

الخربة

هل اهتم الطبيب بأطفال آخرين لديهم تشخيص ممثل 

لتشخيص طفلك أو باألطفال الذين يعانون من تأخر يف 

النمو أو اإلعاقة بشكل عام؟ 

سوف يساعد هذا النوع من الخربة طبيبك عىل أن يكون 

أكرث وعيًا باملوارد والخدمات املمكنة التي قد يستفيد 

منها طفلك وأرستك. 

االحرتام املتبادل والشعور باالرتباط

هل من السهل الوصول إليه أو إليها؟ هل يعطيك أو 

تعطيك الشعور بالراحة؟ هل تحب التفاعل مع طفلك؟ 

هل تثق يف هذا الشخص فيم يتعلق بصحة طفلك؟

قد يتميز الطبيب مبهارته يف مجال ما عن مجال 

آخر. قد يُقصد باختيار الطبيب االختيار املتوازن بني 

املهارات الفنية واملهارات الشخصية والخربة. 

عليك أن تقرر ما تحتاجه أنت وطفلك يف الوقت 

الحايل. قد تجد أن ما تحتاجه يتغري مبرور الوقت.

إنشاء عالقة

كن رشيكًا

قرر نوع الرشاكة التي تريدها مع طبيب طفلك. 

كيفية مشاركته أو مشاركتها يف تنسيق الرعاية 

والخدمات لطفلك عىل النحو الذي ترغب فيه؟ ما 

هو الدور الذي تريده يف اتخاذ القرارات الطبية 

والصحية؟

أيا كانت نوع الرشاكة التي لديك، ينبغي أن تشعر 

بالراحة عند طرح األسئلة ومشاركة أفكارك، وأن 

تشعر بأنك أنت والطبيب جزء من فريق. 

 يف املقابل، ينبغي أن تكون منفتًحا عىل أسئلة 

الطبيب ورؤيته، وأن تقبله أو تقبلها كجزء من 

فريق طفلك.

كن مثااًل يُحتذى به    

وضح باملثال الطريقة التي تريد أن تُعامل بها 

وكذلك الطريقة التي يُعامل بها طفلك.

إذا كنت ترغب يف أن يتم االستمع إليك، عليك أن تكون 

مستمًعا جيًدا أيًضا. إذا كنت ترغب يف أن يكون طبيبك 

مرسوًرا مع طفلك، عليك أن تظهر رسورك بطفلك.

كن متفهًم

غالبًا ما يكون لدي األطباء مواعيد متتالية، موعد كل 

15 دقيقة أو أقل. إذا كان يبدو أن الطبيب يف عجلة من 

أمره لالنتقال إىل املوعد التايل، فمن املحتمل أنك عىل 

حق! 

يف حالة حاجتك إىل وقت إضايف، عليك إعالمها بذلك 

وسوف تكون عىل استعداد لحل ذلك. يرُجى االطالع عىل 

الحصول عىل أقىص استفادة من املوعد من أجل االطالع 

عىل أفكار محددة حول الحصول عىل وقت إضايف.

اسمح للطبيب التعرف عىل طفلك ككل

تحدث عن األمور الجيدة باإلضافة إىل مخاوفك. شارك 

الصور والقصص حتى يتمكن أو تتمكن من تقدير طفلك 

ومعرفته.

أعرب عن االمتنان

قل شكرًا سواء شخصيًا أو كتابيًا. أحط طبيبك علًم مبا 

يفيد وأخربه بأنه أو أنها تقوم بعمل جيد.



ال تتوقع الكمل    

متر كل عالقة مبشاكل عديدة وال تُستثي هذه العالقة 

من ذلك. كن مستعًدا إلجراء تغيريات، عند اللزوم. 

عليك أن تدرك أن االطباء برش أيًضا ولذلك عليك منحهم 

الفرصة لتحسني األوضاع.

إذا كنت راٍض عن طبيب طفلك فهو يستحق محاولة 

تخطي املشاكل. 

يُرجى االطالع عىل اتخاذ قرار بتغيري الطبيب للمزيد من 

املعلومات عند حاجتك إىل إجراء تغيري.

ممرسة التواصل الجيد

محادثة متبادلة

فكر يف التواصل مع طبيبك عىل أنه محادثة ودية 

ومحرتمة. هذا يعني أنه متبادل، ولذلك يجب أن تتضمن 

املحادثة أسئلة ومخاوف ونجاح وآمال كل منكم.

كن واضًحا حول كيفية التواصل

سل طبيبك عن كيفية التواصل حول رعاية طفلك 

بالطريقة املثىل.

هل يوجد وقت جيد لالتصال أثناء اليوم؟    

هل تفضل أو تفضلني اتصالك مبمرضة املكتب أوال يف 

حالة وجود تساؤل بني املواعيد؟ 

هل هناك حاالت يرغب الطبيب باتصالك به يف املنزل 

عند وقوعها؟ 

هل يرحب الطبيب بالتواصل عرب الربيد اإللكرتوين؟ ماذا 

حول عرب الفاكس؟ العمليات األخرى؟

كن مرتاحا حول حاجتك إىل مشورة بني 
املواعيد

إذا ساورك القلق بني املواعيد وتشعر أنك تحتاج إىل 

إجابة من طبيب طفلك ميكنك أن تطلب من املمرضة 

أن تجعله يتصل بك. 

وضح شعورك بالقلق أكرث من املعتاد ألسباب قد ال 

تستطيع رشحها األن وأنك تقدر التحدث معه مبارشة

االنعكاس

هل متكنت من مناقشة أسئلتك أو قضاياك األكرث 

أهمية؟ يف حالة عدم متكنك من ذلك، فهل يعد ذلك 

مقبوال أم توجد خطة لكيفية الحصول عىل املعلومات 

التي تحتاجها؟

هل تشعر بكونك رشيًكا يف فريق رعاية صحة طفلك؟ 

هل ترغب يف تغيري شيئًا يف املرة القادمة؟

اتخاذ قرار تغيري الطبيب

يشعر معظم اآلباء بالرضا عن أطباء أطفالهم. ولكن 

يف بعض األحيان ال تبدو األمور صحيحة. إليك بعض 

األسئلة التي عليك إجابتها:

هل طريقة عمل املكتب ناجحة بالنسبة لك؟	 

هل يكون الطبيب متاًحا عند حاجتك إليه أو إليها؟	 

هل تشعر باالرتباك حول التوصيات وأسباب وصف 	 

بعض العالجات؟

هل تشعر بعدم أخذ مخاوفك عىل محمل الجد؟ هل 	 

يجعلك ذلك تضع غرائزك أو طبيبك موضع تساؤل أو 

تشك بهم؟

ثق يف غرائزك. إذا كانت العالقة ال تبدو صحيحة ومل 

تكن قادًرا عىل تحسينها، فاعلم أن وقت تغيري األطباء 

قد حان.

حاول أن تفعل ذلك بطريقة إيجابية.

"شكرا لكل الجهود التي بذلتها من أجل 

طفيل. نحن نقدر الوقت الذي أمضيته 

معنا بالفعل. لكن يف الوقت الحايل، ال 

يعد ذلك الوضع األنسب لعائلتنا -لذلك 

أود أن يرى طفيل شخًصا آخر. "



إرشاك طبيب طفلك يف برنامج 
التدخل املبكر

يهتم االطباء بربنامج التدخل املبكر الخاص بالطفل 

ويرغبون ىف املشاركة به. ولكن متنعهم الجداول 

املزدحمة من القيام بدور فعال.

يف حالة إيضاحك لنقطة ضم طبيبك يف قرار التدخل 

املبكر وإضافة رأيه، قد تجد بأنك أنشأت رشاكة 

تدخل مبكر!

إليك بعض االقرتاحات:

اإلخطار

تأكد من إدراج طبيبك عىل قامئة التواصل الخاصة 

بجميع برامج طفلك.

عليك إحضار التقارير وبخاصة التي ترغب يف مناقشتها 

إىل املوعد.

كن صلة وصل بني الطبيب وبرنامج التدخل املبكر- 

اطرح االسئلة وعرب من مخاوفك بشكل متبادل.

اإلعداد

فكر عن ما تريد طرحه يف املوعد بشكل مسبق:

عليك إعداد قامئة بتساؤالتك ومخاوفك واملعلومات 	 

األخرى التي تريد مشاركتها.

من املستحسن إحضار األمور التي تعد غري مرتبطة 	 

بالصحة لكن ماتزال أمورًا هامة لك ولطفك.

قرر أن األمور املدرجة عىل قامئتك هي األمور األكرث 	 

أهمية لك.

سل الطبيب إذا كان بحاجة إىل نسخة من تساؤالتك 

ومخاوفك بشكل مسبق. قد مينح إرسال قامئتك عرب 

الربيد أو الفاكس أو شخصيًا قبل املوعد وقتاً إضافيًا 

للطبيب إلعداد إجابات كاملة إضافية ألسئلتك.

الدعوة

قم بسؤاله أو سؤالها إذا قد حرضت اجتمع خطة 

خدمات األرسة الفردية )IFSP( من قبل أو اجتمعات 

الفريق األخرى. سل عن أفضل األوقات واألماكن.

قد يرغب طبيبك يف حضور االجتمعات املنعقدة يف 

األيام غري املجدولة للمرىض يف الصباح الباكر أو عند 

نهاية يوم العمل. قد ييرس انعقاد اجتمع الفريق مبكتب 

طبيبك من اشرتاكه.

 الحصول عىل أقىص استفادة من 
املوعد

الجدولة

حدد موعد لزيارة طبيبك من أجل املوعد األول يف وضح 

النهار أو بعد موعد الغداء مبارشة، إذا كنت راغبًا يف 

تقليل وقت االنتظار.

يف حالة رغبتك يف طرح أسئلة أو تساورك املخاوف التي 

سوف تستغرق وقتاً أطول من الوقت املعتاد، عليك سؤال 

طاقم عمل املكتب لتحديد موعد بوقت أطول. سوف 

يقدر كل من طبيبك وطاقم عملك اإلخطار املسبق وسوف 

تشعر أقل احباطًا فيم يتعلق بعدم توفر وقت كاٍف.



املشاركة

شارك قامئة تساؤالتك ومخاوفك يف بداية املوعد. ميتلك 

الطبيب عىل األرجح قامئته الخاصة عن ما يحتاج إىل 

تحقيقه أثناء الزيارة. قد تحتاجا معا إىل اتخاذ قرار فيم 

يتعلق باألمور التي ترغبا يف مناقشتها أثناء هذا املوعد 

واألمور التي سوف تناقشها الحًقا.

ميكن أن تسري االحداث برسعة كبرية أثناء املواعيد مم 

يصعب من تذكر جميع االمور التي قيلت بها. إليك 

بعض األفكار التي تساعد عىل التذكر:

تدوين مالحظات. استخدام نفس سجل املالحظات 	 

لتدوين تساؤالتك واجاباتها بكل موعد عىل حدة. 

سوف ييرس ذلك من متابعة جميع املعلومات مع 

مرور الوقت.

ميكنك إحضار مرافق الذي ميكنه املساعدة يف 	 

االستمع وتدوين املالحظات وكذلك تقديم الدعم 

إليك عند اللزوم.

سل عن ما إذا ميكنك تسجيل محادثتك عىل رشيط.	 

قد تحتاج يف بعض األحيان إىل إعادة مخاوفك إىل 

املحادثة. إليك بعض الطرق لتحقيق ذلك:

اطرح تساؤلك. "ما الذي تقرتحه حول..."	 

ارو قصة عن يشء ما يحدث يف حياة طفلك وتريد أن 	 

تناقشه. "يف يوم اجتمع خطة خدمة األرسة الفردية..."

غري املوضوع ببساطة. "يوجد أمر آخر أود أن 	 

أتحدث معك حوله..."

يف حالة منح طبيبك لك معلومات صعبة أو يصعب 	 

إدراكها، ميكنك التساؤل عن إمكانية االتصال به يف 

وقت الحق ملناقشة تساؤالتك.

يف حالة عدم متكن طبيبك من حضور اجتمع 	 

خطة خدمة األرسة الفردية، عليك طلب التوصيات 

واملعلومات يف وقت مسبق.

“هذا ما سوف أطلبه من فريق خطة 
خدمة األرسة الفردية الخاص بطفيل. ما 

الذي تعتقده؟"

شارك معلومات طبيبك مع فريق خطة خدمة األرسة 

الفردية.

ميكن أن يكون طبيبك حليًفا لك ملساعدتك يف الحصول 

عىل الخدمات التي تعتقد أن طفلك يف حاجة إليها.

تحدث إليه أو إليها حول ما تعتقده رضوريًا. يف 	 

حالة موافقة طبيبك، اطلب منه أو منها كتابة 

خطاب إىل فريق خطة خدمة األرسة الفردية يوضح 

توصياتكم املشرتكة.

سل طبيبك عن إمكانية اتصال عضو من أعضاء 	 

الفريق به من أجل التوصيات.

التحديثات

أثناء زيارة األطفال أو املواعيد األخرى عىل النحو 

الواجب، أحط طبيبك علًم بالتقدم الذي يحققه طفلك 

يف برنامج التدخل املبكر. اطرح أي تساؤل وشارك 

مخاوفك املتعلقة بالخدمات.

ميكنك إرسال صورة لطفلك مع توضيح تقدمه أو تقدمها 

كطريقة مرحة ومميزة إلبقاء طبيبك عىل علم بأحدث 

املستجدات:

“ها هي طفلتي مترح وتلهو يف وقت 
تناول العشاء. يف التدخل املبكر، تعلمت 

كيفية تشجيعها عىل تناول املزيد من 
الطعام عىل املائدة. مل تعد تغلق فمها 

وتبيك عند رؤيتها للطعام ولذلك مل يعد 
يساورين القلق حول منوها. ساعدين 

التدخل املبكر عىل إنشاء عالقة أفضل مع 
طفلتي، كام ساعد أرسيت أيضاً فلم تعد 
تتحول أوقات تناول الطعام إىل ساحة 

معركة بعد اآلن. بفضل اإلحالة!"
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للمزيد من املعلومات:

بصفتي مؤيًدا للتدخل املبكر

هل تقدر التدخل املبكر؟ هل كنت ترغب يف إحالة 

طفلك يف وقت أقرب؟ هل تعتقد برضورة معرفة 

األطباء للمزيد من املعلومات عن التدخل املبكر؟ هل 

تريد أن تكون مدافًعا عن التدخل املبكر؟

غالباً ما يكون اآلباء أقوى املدافعني. أنت متتلك الخربة 

الشخصية وقصص الحياة الحقيقية للمشاركة لذا مُيكنك 

إحداث فرق.

فيم ييل، بعض الخطوات البسيطة التي ميكنك اتخاذها 

لنرش أهمية التدخل املبكر:

إيل من أتحدث...

ابدأ مع مجموعة مألوفة وودية- أحط أرستك 

وأصدقائك علًم عن التدخل املبكر وكيفية مساعدته 

لطفلك وألرستك.

شارك هذه الرسالة مع طبيب طفلك ومن ثّم اعرض 

مشاركة رسالتك مع اآلخرين يف ممرسته أو ممرستها.

انضم إىل مجلس التنسيق بني الوكاالت الخاص 

مبقاطعتك املحلية. سوف تلتقي بآخرين يشاركونك 

شغفك بالتدخل املبكر. سل منسق املوارد األرسية 

)FRC( الخاص بأرستك عن كيفية االنضمم. يف حالة 

عدم امتالكك ملنسق موارد أرسية، ميكنك االتصال عىل 

2588-322-800-1 )الخط الساخن لصحة األرسة( وسل 

قائد منسقي املوارد األرسية مبقاطعتك.

إذا كنت تتمتع بالتحدث أمام جمهور، فقد تفكر يف 

املشاركة يف لجان اآلباء أو تقديم عروض رسمية.

ما الذي يقال عند تقديم العروض...

يرغب البعض يف معرفة نتائج البحوث املتعلقة بالتدخل 

املبكر. فيم يتعلق باألغلبية، إن القصص الشخصية هي 

ما يساعدهم عىل فهم كيفية إحداث برنامج ما تغيريًا 

يف الحياة اليومية لألطفال والعائالت. إن القصص هي ما 

يدفعنا للتغري لألفضل.

ما هي القصص أو األمثلة التي ترغب يف مشاركتها والتي 

متثل أحد نقاط البحث التالية أو أكرث؟

يساعد التدخل املبكر األرس عىل التكيف 
والعمل.

كيف تحدث املساعدة التي يتلقاها طفلك تغيريًا 

ألرستك؟ هل تخفف من بعض التوتر والقلق؟ ما الذي 

تعلمته ويساعدك عىل الشعور بتحسن عالقتك مع 

طفلك؟

يساعد التدخل املبكر األطفال عىل الوصول 
إىل إمكانياتهم.

ما الذي تأمله لطفلك؟ كيف ساعد التدخل املبكر وكيف 

سوف يساعد يف املستقبل؟

 تبدأ برامج التدخل املبكر األكرث 
فاعلية مبكًرا.

ماذا كانت مخاوفك املبكرة املتعلقة بطفلك؟ كيف 

استجاب الطبيب أو ما هي االستجابة التي كنت 

ترغب بأن يستجيبها؟ وضح كيفية مساعدة منسق 

املوارد األرسية لألرس يف الوصول إىل الخدمات واملوارد 

والتمويل وبيانات التواصل.

تتضمن الربامج األكرث فاعلية مشاركة 
اآلباء.

كيف تشارك يف الربنامج؟ ما الذي ينال إعجابك عنه؟

الرسالة الهامة: يناسب التدخل املبكر كل من االطفال 

واألرس لذا يرجى السؤال فاألطفال ال ميكنهم االنتظار.
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يحظر التمييز يف جميع الربامج واألنشطة. 

لن يُستبعد أي شخص عىل أساس العرق 

أو اللون أو الدين أو العقيدة أو األصل 

القومي أو النوع أو السن أو اإلعاقة.


