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الفحص التوعوي لألطفال

كيف أُرتّب تحديد موعد لفحص لطفلي؟ 
تُقدم الفحوصات في العديد من األماكن، لتحديد موعد الفحص 
عبر اإلنترنت، قُم بمسح رمز االستجابة السريعة أدناه، أو قم 

بزيارة الموقع اإللكتروني: 

childoutreachprov.TimeTap.com

الفحص التوعوي لألطفال
خدمة مجانية تقدمها المقاطعة التي تتبعها مدرستك المحلية لجميع 

األطفال الذين تتراوح عمارهم بين 3 و5 سنوات.

https://childoutreachprov.timetap.com/#/
https://childoutreachprov.timetap.com/#/


ما الذي يحدث بعد إجراء الفحص؟ 
نراجع نتائج الفحص، ونُرسل إليك موجًزا خالل أسابيع 
قليلة. ويتضمن الموجز مجاالت التطوير التي تشير إلى 

النتائج المناسبة للعمر فضالً عن تلك النتائج التي قد تتطلب 
إعادة فحص أو متابعة.

يهدف الفحص التوعوي لألطفال إلى ضمان تمتع جميع 
األطفال ببداية جيدة قبل دخول مرحلة رياض األطفال.

ماذا يحدث لنتائج الفحص التوعوي 
لألطفال؟

بعد مراجعتنا للنتائج التي أحرزها طفلك، يُحدد 
اختصاصي التوعية عما إذا تُوجد حاجة إلجراء متابعة 

إضافية، بما في ذلك اإلحالة إلى فريق التقييم لدينا.  وبعد 
الحصول على إذن منك، قد تتم مشاركة نتائج الفحص 

مع طبيب األطفال وبرنامج الرعاية والتعليم المبكر 
الخاص بطفلك. 

المخرجات اإليجابية
يُمكن أن يساعدنا الفحص التوعوي لألطفال في تحديد 

األطفال الذين قد يتطلبون مزيد من التقييم والتدخل و / أو 
الخدمات في سن مبكرة لتعزيز النتائج اإليجابية في مرحلة 

رياض األطفال وما بعدها.

لماذا ينبغي إلّي 
المشاركة؟

غالًبا ما ُيراود العائالت أسئلة عن نمو أطفالهم وتطورهم؛ وعليه، ُيمكن أن يساعدك 
الفحص التوعوي لألطفال على فهم كيفية تقدم طفلك وتعلم طرق لمواصلة دعم 

تطوره/تطورها. 

 

متى يجب أن يشارك طفلي في الفحص؟
مثلما يحصل األطفال على زيارات صحية لألطفال مع أطباء األطفال 

لديهم، ينبغي مشاركة األطفال في الفحص التوعوي لألطفال سنويًا في سن 
3 و 4 و 5 سنوات. ونظًرا لسرعة األطفال في التعلم خالل هذه السنوات 

المبكرة، فإن كل فحص يوفر للعائلة فحًصا محدثًا لتطور أطفالهم.

الرؤية.                        	 
السمع.	 
مهارات النطق واللغة.	 
التطور االجتماعي / العاطفي.	 
التطور العام مثل المهارات الحركية الكبرى 	 

والدقيقة، والذاكرة، وغيرها.

نجمع المعلومات عن نمو طفلك من خالل 
 طريقتين:

يُشارك طفلك لمدة 45 دقيقة تقريبًا في األنشطة الشبيهة باأللعاب . 	
التي يُجريها موظفونا المدّربون من نظام المدارس العامة. ودائًما 

ما نُعرب عن ترحابنا بانضمام طفلك حيث يشارك في أنشطة 
الفحص.

يُكمل استبيانًا موجًزا حول التاريخ الصحي لطفلك وتطوره كما . 2
ياُلحظ في األنشطة اليومية التي يقوم بها في المنزل.

ماذا لو كان طفلي يتحدث ويفهم لغة 
أخرى غير اللغة اإلنجليزية؟

إذا كان طفلك يتواصل بلغة أخرى غير اإلنجليزية، يبذل 
الفحص التوعوي لألطفال قصارى جهده لفحص طفلك، 

والتواصل معك بلغتك المعروفة.

ماذا الذي يتضمنه الفحص؟
يقدم برنامج التوعية باألطفال تقييًما موجًزا في خمسة مجاالت 

تطويرية:


