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 بالكتیّ  ھذانبذة عن 

 ونترغب م. إذا كنتشھراً  30و شھراً  11ب للتفاعل مع األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین تم تصمیم ھذا الكتیّ 
 إلى ممرضة صحة األم والطفل. وامزید من المعلومات، تحدثّ الحصول على الفي 
مون من التفاعالت مع اآلخرین. إذا كان الطفل یواجھ صعوبات في یتعلّ وھم األطفال الصغار باستمرار. م یتعلّ 

م من قدرتھ على التعلّ إن ف، لدیھ التواصل مھاراتفي و مع اآلخرین ھتتفاعالفي و اجتماعي ھتماماابداء 
 .تتأثر اآلخرین

 دمعأو قلّة حدوث أو انخفاض  التواصل ومھارات والتفاعل االجتماعي االنتباهفي الصعوبات شمل تیمكن أن 
 :انتظام

 ل البصرياصتاال •
 سمالل ستجابةاال •
 اتنظرالبتتّبع ، شیئاً الشخص  ُیري""صبع لكي اإلالتأشیر ب •
 األخرىالحركات التلویح والتصفیق و •
 اآلخرینتقلید  •
 المخّیلة بالعلعب أ •
 آلخرینلب الععرض األ •
 االبتسامات المشتركة •
  العواطف.مشاركة  •

 .ن اآلخرعكل طفل یختلف 
مھارات  على تطویر ھمالة تتناسب مع اھتماماتھ وأسلوب تعلّ استخدام استراتیجیات بسیطة وفعّ یمكن أن یساعد 

 التواصل والمھارات االجتماعیة.
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 تحّدث ال

 على تطویر: مث إلى طفلكالتحدّ یساعد 
 غةلّ ل ھفھم •
 غةللّ  ھاستخدام •
 .ھمفردات •

   قلیعالتو ةشاھدالم
 .مطفلك تثیر إھتمام التي نشاطاتوال الحركاتو واألشخاص األشیاء عن واثتحدّ 

 صف ما یحدثو
 .ھونتفعل عما واثتحدّ  ،مطفلك مع ونتلعب عندما
 ".الطعام أكلت ةالطفل ،ةجائع ةالطفل" واقول دمیة،" إطعام" أثناء المثال، سبیل على
 .مطفلك یقولھا التي والكلمات األصوات واركرّ 
 .ھونتقول ماقلّد ی أورّد ی مطفلك كان إذا مالكي تروا  واوانتظر ملجُ وال الكلمات بینوقت قصیر ل وافتوقّ 

 :مثالً  ،الكلمات الرئیسیةقول المبالغة في 
 "قطارإنھ "انظر،  •
 "كلب"إنھ  •
 ، من فضلك".الكتاب"أعطني  •
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  مفرداتھ لزیادةم طفلك ھا یقولمعلى  االعتماد
 :معلى سبیل المثال، إذا كان طفلك

 "ماء" :، على سبیل المثالمعھث كلمة واحدة فقط عند التحدّ  وااستخدم – ةكلمیقول أي  ال •
 ؟"الماء شرب " :ث معھ، على سبیل المثالكلمتین عند التحدّ  وااستخدم –كلمات مفردة یقول  •
 ؟".لماءأنت ترید ا" :ث معھ، على سبیل المثالثالث كلمات عند التحدّ  وااستخدم – معاً  كلمتینیقول  •

 طرح األسئلة
 .لوقت قصیرف طرح األسئلة ثم التوقّ من خالل  ستجابةاالعلى  مطفلك واعشجّ 

 .بأصبعي ھایلإر یمعي حول األشیاء الیومیة واألشیاء التي أنظر إلیھا وأش واثالصورة: تحدّ 

 
 <Raising Children Network <raisingchildren.net.au إذن منب الصور

  روابط باللغة اإلنجلیزیة -نصائح للتحّدث 
 والتدریب التعلیمدائرة  موقع على األمور ألولیاء معلومات. المعرفة حق تعرفونھا التي باللغة طفلكم إلى ثواتحدّ 

   >http://bit.ly/2XhrIdt<  ة الوالیةحكومالتابعة ل
  اإللكتروني Raising Children Networkتین على موقع لغ وأ لغاتة عدثون الذین یتحدّ  األطفال تربیة

<http://bit.ly/2Gp02hp> 

  

file://N075/GROUP/DHHS%20Comms/PUBLISHING/DHHS%20Microsoft%20publications/DHHS%20Word%20publications%202019/Maternal%20child%20health%20services/Promoting%20social%20attention%20interaction%20and%20communication%20skills/raisingchildren.net.au
http://bit.ly/2XhrIdt
http://bit.ly/2XhrIdt
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http://bit.ly/2Gp02hp
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 عرض 

 :األطفال علىاألشیاء  ضرعَ  یساعدُ 
 فم طرق جدیدة للتصرّ تعلّ  •
  ھمزیادة فھم •
 .م مھارات جدیدةتعلّ  •

 .لكذالقیام ب میمكنكحیث طرق ة عدّ عنھ. ھناك  ونما تتحدثعرض وتواصلھ من خالل  مم طفلكدعم تعلّ  میمكنك

 أن یفعلھ  ونما ترید مطفلك اعرضوا على
 اومببطء وقدّ ما مھمة م یبتقسوموا ، قمباھتمام طفلك واعندما تحظ م األطفال من خالل مشاھدة اآلخرین.یتعلّ 

 ن من رؤیة ما تفعلونھ.إرشادات خطوة بخطوة حتى یتمكّ 
 میمكنكو .لطفلكم كیفیة قلب الصفحات إظھارتوضیح كیفیة قراءة كتاب من خالل  معلى سبیل المثال، یمكنك

 .وتوجیھھا هیدإمساك كیفیة القیام بذلك بنفسھ عن طریق  عرضوا علیھتأن  أیضاً 

  ادھقلّ أن ی مطفلكمن  ونتریدالكلمات التي  والوق
 .مطفلك یستخدمھاكي ل عباراتال أو كلماتالأن تقولوا  میمكنك
 ".لك شكراً " والوق ،ملطفلك اً شیئ ونمتقدّ  عندما :المثال سبیل على

 المادیة األشیاء ستخداما
 .اً سمإ ھذا الشيء یحمل أن فھم على هیساعد أن یمكنطفلكم على  عنھ ونثتتحدّ  الذيالشيء  عرض

 .مطفلك ھ علىعرضِ ل الكتاب ونتحمل أنتم ،"كتاب" ون كلمةتقولبینما : المثال سبیل على
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 الحركاتم اإلیماءات وااستخد
ھذه الحركات  لتكن. حركاتعن طریق إضافة اإلیماءات وال معلى فھم معنى كلماتك ممساعدة طفلك مكنكیم

 !مطفلك ھاواضحة حتى یالحظ
 ".وداعلل"بالید  حیتلوالو ،"ال" لكلمة الرأس وھزّ " نعم" كلمةل الرأس إیماء اإلیماءات تتضمن :المثال سبیل على

  استخدام الصور
 .معلى فھم معنى كلماتك یمكن أن یساعده أیضاً لطفلكم عنھ  ونعرض صور لما تتحدث

 ك".ئحذاأجلب " والو، ثم قائھصورة لحذ مطفلكعرضوا على أ :المثالعلى سبیل 

 معي حول ما نراه. واثالخارج وتحدّ ما في  واالصورة: استكشف

 
 <Raising Children Network  <raisingchildren.net.au الصور بإذن من 

  اإلنجلیزیة باللغة روابط – عرضلل نصائح
علیم لت المختلفة األسالیب حول المعلومات من مزیدلل -األسالیب المختلفة  :لألطفال علیم المھاراتت وااقرأ

 لألطفالالمھارات 

<http://bit.ly/2KUCHsn>   شبكةعلىRaising Children Network  . 
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 اللعب

 :م اللعب األطفال كیفیةیعلّ 
 والكلمات كجزء من لعبةاألفعال م األصوات وااستخد •
 تواصل مع اآلخرین ألغراض اجتماعیةال •
 لكاالمش حلّ  •
 .هدوركّل منھم أخذ  •

ھذا واألشیاء التي یلعب بھا. إلى أو قوم بھ ی شيء من خالل االنضمام إلى أي مطفلك حذوا حذوعند اللعب، ا
 .مولطفلك ملك یجعل اللعب ممتعاً 

من خالل طلب المساعدة أو طلب المزید  معلى التواصل معك مطفلكالدمى واأللعاب معاً ع اللعب بیمكن أن یشجّ 
 األصوات أو قول الكلمات، إلخ. إصدارأو  مأو النظر إلیكأخذ دوره أو 

 ع التواصل ما یلي:تشمل األلعاب التي تشجّ 
ینظر  سوف مما إذا كان طفلك واوشاھد وا. انتظرمطفلكمسكھا یكي بعض الفقاعات لبنفخ قوموا  – فقاعاتال •

 المزید من الفقاعات.نفخ  منكم بأنھ یرید مكلمة إلخباركیقول أو  صوتاً صدر یُ ، أو شیری، أو مإلیك
 ممنك یطلب مما إذا كان طفلك واوشاھد واانتظر – صنادیق الموسیقىوتي ُتبرم یدویاً لكي تتحّرك لعاب الاأل •

 عندما یحدث شيء ما. صدر صوتاً أو یُ شیر أو ی مما إذا كان ینظر إلیك واالمساعدة. الحظ
 .مإلیكدحرجتھا ه على وعثم شجّ  مكرة باتجاه طفلكدحرجة ب واموق – راتالكُ  •
 وااحتفظ ؟صدر صوتاً ، أو یُ یشیر باتجاھكم، أو مإلیك م. ھل ینظر طفلكإسقاطھناء برج وقوموا بب –المكّعبات  •

 یطلب المزید. مما إذا كان طفلك ظواالحو ّعباتكمببعض ال
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 ما یلي: ھا معاً ونلعبیمكنكم أن تتشمل األلعاب التي 
 إلى بطانیةال وااسحب ثم" ؟)الطفل اسم( أین: "واوقول بطانیة وااحمل – )peekabooلعبة االختفاء عن الطفل (

 .وھاركرّ ". peekaboo" والووق حماسب األسفل
 ،دغدغة ،دغدغة" ،ونتقولوأنتم  ون الھواءدغدغوكأّنكم ت ھاوكوحرّ  الطفل أمام مكییدرفعوا ا – دغدغةال

 ".دغدغة
 مطفلك من رابتقاال في ونتستمرنتم أو مرات، عدة" ككُ مسِ أوف س" والوق – ككُ وف أمسِ س/ة المالحقةبلع

 .مأمامك مكیوید

الورق الكرتون/من  علبةبالستیك أو من الني وعاًء وبزیارة مجموعة اللعب المحلیة واعط واموالصور: ق
  نطلقتوھي  يمخیلت واى وشاھدالمقوّ 

 
 .<Raising Children Network  <raisingchildren.net.au الصور بإذن من

 روابط باللغة اإلنجلیزیة – نصائح للعب
 ب!العاألتعلیمیة من مكتبة ُمسلیة ووأنشطة  لبازوألعاب دمى و وااقترض

 ممنك بالقرب ألعاب مكتبة على للعثور Toy Libraries Australia بزیارة قوموا 
<https://www.toylibraries.org.au>. 

معرفة ل Playgroup Victoria بـ وااتصلحضور مجموعة لعب مجتمعیة أو مجموعة لعب مدعومة. قوموا ب
 .>http://playgroup.org.au< ممنطقتك في الموجودة المجموعات

>Small Talk > http://www.smalltalk.net.au من بأفكار م في المنزللطفلك التعلیمیة البیئة واعزز
 .اإللكتروني )Parenting Research Centre( على موقع مركز أبحاث الوالدین

  

file://N075/GROUP/DHHS%20Comms/PUBLISHING/DHHS%20Microsoft%20publications/DHHS%20Word%20publications%202019/Maternal%20child%20health%20services/Promoting%20social%20attention%20interaction%20and%20communication%20skills/raisingchildren.net.au
https://www.toylibraries.org.au/
http://playgroup.org.au/
http://playgroup.org.au/
https://www.smalltalk.net.au/
http://www.smalltalk.net.au/
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 الغناء

 ن الغناء:یحسّ 
 األطفال ثقة وھویة •
 األطفال مھارات تواصل •
 طفالاأل لغة •
 .كالم األطفال •

 األغاني التي تستخدم القافیة والتكرار. واغنّ 
 وتكراراً  مراراً  وھاراألغاني المألوفة وكرّ  واغنّ 

لماتھ ھ أو كمسیستخدم جس ملمعرفة ما إذا كان طفلك وراقبوالوقت قصیر  وافات، توقّ بعد غناء األغنیة عدة مرّ 
 األغنیة.بغناء ستمرار االبأنھ یرید  مإلخبارك

 بسیطةالالحركات  وافیأض
ھا وندمتدریجیاً من المساعدة التي تق وال. قلّ التي تقومون بھا حركاتالاألفعال وتقلید على  ممساعدة طفلك میمكنك

 بنفسھ.حركات ال تقلیدن من لھ حتى یتمكّ 
 عند الغناء مالجلوس أمام طفلك واحاول

 التي تقومون بھا. حركاتالن من مشاھدة حتى یتمكّ 
 التفاعل على التركیز من نیتمكّ  حتى التلفزیون أو iPad الـ مثل كمنتباه طفلااألشیاء التي تصرف  بإزالة واموق

 م.معك

 أغاني مناسبة لجمیع األعمار
 یمكنكم زیارة موقع یوتیوب للتحقّق منھا والتدّرب علیھا مع طفلكم.األغاني أدناه ھي أغاني باللغة اإلنجلیزیة، 

• This Little Piggy 

• Open Shut Them 

• Twinkle Twinkle  

• Old MacDonald Had a Farm 

• Incy Wincy Spider 

• Children of the Dreaming 

• Inanay 
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  اتأغاني تنطوي على حرك
 وما فوق) شھراً  24عمر المن الذین یبلغون (لألطفال 

 األغاني أدناه ھي أغاني باللغة اإلنجلیزیة، یمكنكم زیارة موقع یوتیوب للتحقّق منھا والتدّرب علیھا مع طفلكم.
• Hokey Pokey 

• Ring-Around-a-Rosey 

• Sleeping Bunnies 

• Head, Shoulders, Knees and Toes 

• Row, Row, Row your boat 

 والرقص معي. بتشغیل الموسیقى والغناء واموالصور: ق

 
 .<Raising Children Network  <raisingchildren.net.au الصور بإذن من

  روابط باللغة اإلنجلیزیة –نصائح للغناء 
 Raising Children’sكاراوكي األطفال في شبكة صفحة على الشائعة األطفال أغاني واموتعلّ  واشاھد

Network >http://bit.ly/2IzXCy4< 
 مكنیالتي و توریس مضیق جزر وسكان األصلیین السكان لغات في عةائالش األطفال أغاني واموتعلّ  واشاھد

 .>http://bit.ly/2Zdqlyr< اإللكتروني first5forever موقع علىالعثور علیھا 
 ھاكلمات مع -  األصلیین السكانالخاصة ب Inanay أغنیةكاراوكي وا شاھد

>https://raisingchildren.net.au/guides/baby-karaoke/inanay-with-lyrics< 

  

file://N075/GROUP/DHHS%20Comms/PUBLISHING/DHHS%20Microsoft%20publications/DHHS%20Word%20publications%202019/Maternal%20child%20health%20services/Promoting%20social%20attention%20interaction%20and%20communication%20skills/raisingchildren.net.au
http://bit.ly/2IzXCy4
http://bit.ly/2IzXCy4
http://bit.ly/2Zdqlyr
http://bit.ly/2Zdqlyr
http://bit.ly/2Zdqlyr
https://raisingchildren.net.au/guides/baby-karaoke/inanay-with-lyrics
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 القراءة 

 تدعم القراءة:
 دراك عند األطفالدماغ ونمو اإل •
 األطفال مھارات اللغویة ومفرداتال •
 عواطف.األطفال للفھم  •

 .تھاسھل قراءالتي یوإیقاع وتكرار و جّیدة قراءة الكتب التي لدیھا قافیةقوموا ب
 الذي ینظر إلیھ الشيءتسمیة قوموا بو مالصور التي ینظر إلیھا طفلك والتر راقبوا
و أ بإصبعھدّل ی ملمعرفة ما إذا كان طفلك وابسیطة حول الصور مثل "أین الكلب؟" وراقبالسئلة األ وااطرح
 .ھیلإ یشیر
 لھا.سیكمّ  منة في الكتاب لمعرفة ما إذا كان طفلكقبل قول سطر أو عبارة معیّ لوقت قصیر وا فتوقّ 

إذا وجد  اختار من بینھمكي یلكتابین  اعرضوا علیھفي المكتبة.  ه یختار كتاباً وعد ،ماھتمامات طفلك بما یخصّ 
 قرار.الصعوبة في اتخاذ 

 وما فوق شھراً  12 ألطفال الذین یبلغون من العمرل كتب مناسبة
• ‘That’s not my….’ books 

• Spot books  

• Where is the Green Sheep? 
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 وما فوق شھراً  24 لألطفال الذین یبلغون من العمر كتب مناسبة
• Brown Bear, Brown Bear 

• The Very Hungry Caterpillar 

• Wombat Stew 

• How the birds got their colours 

• Big rain coming 

 ني في حمل الكتاب وقلب الصفحات.وقراءة الكتب معي. ساعدقوموا بالصور: 

 
 .<Raising Children Network <raisingchildren.net.au الصور بإذن من

  روابط باللغة اإلنجلیزیة –نصائح للقراءة 
 .صقصقراءة ال جلسة حضورل أو مجاناً  األطفال كتب من مجموعة الستعارة المحلیة ممكتبتك بزیارةقوموا 

 ممنك بالقرب مكتبة على للعثور Public Libraries Victoriaقوموا بزیارة 
>http://publiclibrariesvictoria.net.au.< 

 Raising Children’sعلى شبكة الصغار واألطفال عالرضّ  مع الكتب لمشاركة النصائح بعض وااقرأ
 Network >http://bit.ly/2Ghydq4< . 

  

file://N075/GROUP/DHHS%20Comms/PUBLISHING/DHHS%20Microsoft%20publications/DHHS%20Word%20publications%202019/Maternal%20child%20health%20services/Promoting%20social%20attention%20interaction%20and%20communication%20skills/raisingchildren.net.au
https://www.publiclibrariesvictoria.net.au/
http://bit.ly/2Ghydq4
http://bit.ly/2Ghydq4
http://bit.ly/2Ghydq4


Page 16 

 روابط باللغة اإلنجلیزیة -المزید من المعلومات 

  في المنزل لطفلكم جتماعياالتواصل المراقبة مھارات 
 ASDetect  >asdetect.orghttp://< 

ألطفال اتواصل ة لالمھمّ مراحل الع مي الرعایة استخدامھ لتتبّ لوالدین ومقدّ یستطیع ا موبایل،تطبیق مجاني لل
 .توّحدلل بكرةعالمات المُ الواً اجتماعی

 بالترو لجامعة اإللكتروني التابع دالتوحّ  عن بكرالمُ  الكشف موقععلى  لوالدینل إضافیة موارد تتوفر
<http://asdetect.org/for-parents> 

 دمعلومات عن التوحّ 
Amaze (Autism Victoria)  >amaze.org.auhttps://www.< 

لدعم ائل ابوسالمعلومات والموارد التي تربط األفراد واألسر والمھنیین  تقّدمد في فیكتوریا، لتوحّ لھیئة أعلى 
 د.لتوحّ ل

Autism Awareness Australia > autismawareness.com.auhttps://www.< 
 حول التوّحدمنظمة غیر ھادفة للربح للتعلیم والتوعیة 

 The Parenting Spectrum Podcast
<https://www.abc.net.au/radio/programs/the-parenting-spectrum> 

 Raising Children Network >raisingchildren.net.auhttps://<  ُستندة إلى معلومات م
 عام. بشكل د ونمو الطفلالبحوث حول التوحّ 

السكان األصلیین وسكان جزر عائالت لمساعدة  Nedدعى یُ  صبیاً  فیدیو قصیر یضمّ  عدادتم إ :دفھم التوحّ 
 .ف علیھاوالتعرّ للتوّحد بكرة عالمات المُ المضیق توریس على فھم 

<https://www.youtu.be/bQcWvYi5EqY> 

  ورش العمل ومجموعات الدعم
Early Days  >days-/support/earlyamaze.org.auhttps://www.< 

 د.ورش عمل مجانیة عن التوحّ  Amazeلدى 

PlayConnect  -playgroupaustralia.org.au/nationalhttps://<
programs/playconnect>  

  .Playgroup Australia د بواسطةشبكة من مجموعات اللعب الخاصة بالتوحّ 
My Time  >https://www.mytime.net.au< 

 بیةط حالة أو النمو في رتأخّ  أو إعاقةلدیھم  الذین لألطفال الرعایة ومقدميولیاء األمور أل الوالدین دعم برنامج
 .زمنةمُ 
 

http://asdetect.org/
http://asdetect.org/
http://asdetect.org/for-parents
http://asdetect.org/for-parents
https://www.amaze.org.au/
https://www.amaze.org.au/
https://www.autismawareness.com.au/
https://www.autismawareness.com.au/
https://www.abc.net.au/radio/programs/the-parenting-spectrum
https://www.abc.net.au/radio/programs/the-parenting-spectrum
https://raisingchildren.net.au/
https://raisingchildren.net.au/
https://www.youtu.be/bQcWvYi5EqY
https://www.youtu.be/bQcWvYi5EqY
https://www.youtu.be/bQcWvYi5EqY
https://www.amaze.org.au/support/early-days
https://www.amaze.org.au/support/early-days
https://playgroupaustralia.org.au/national-programs/playconnect/
https://playgroupaustralia.org.au/national-programs/playconnect
https://playgroupaustralia.org.au/national-programs/playconnect
https://www.mytime.net.au/
https://www.mytime.net.au/
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 إلى الدعم والخدمات  الوصول
 مكتبالب وا، اتصلNDISمعلومات حول خدمات اإلحالة والدعم واألھلیة للحصول على لل  :التدّخل الُمبكر

 (ECEI)بكرةلطفولة المُ في مرحلة ابكر ل المُ المحلي الخاص بالتدخّ  الشریك
<https://www.ndis.gov.au/about-us/locations.html#vic>   

  (EIILO) بكرالمُ  للتدخّ من أجل ا مع السكان األصلیین موظف التواصل برنامج
<https://www.eiilo.com.au>  ّفي مجتمعات السكان األصلیین وسكان جزر مضیق عائالت ر للیوف

  .زیارة طبیب عام أو طبیب أطفالل شعورھم باالطمئنانتوریس األدوات واللغة والمعلومات لضمان 

  Raising Children Networkج التابع لشبكة دلیل العال
<https://raisingchildren.net.au/autism> 

Therapy Connect >therapyconnect.amaze.org.auhttp://www.< 

  عبر الھاتف خطوط المساعدة
 Amaze: 1300 308 699 التابعة لـ التوّحد عن معلوماتال حولالمرشد خدمة 

 29 22 13ممرضة صحة األم والطفل: خط 

 89 22 13خط الوالدین: 

  

https://www.ndis.gov.au/about-us/locations.html#vic
https://www.ndis.gov.au/about-us/locations.html#vic
https://www.eiilo.com.au/
https://raisingchildren.net.au/autism
https://raisingchildren.net.au/autism
http://www.therapyconnect.amaze.org.au/
http://www.therapyconnect.amaze.org.au/
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 ASDetect  >http://asdetect.org< 
 Talk With Me Baby >http://www.talkwithmebaby.org< 
 Raising Children Network >https://raisingchildren.net.au< 
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http://asdetect.org/
http://www.talkwithmebaby.org/
http://www.talkwithmebaby.org/
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