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مراقبة النمو 
بمدينة نيويورك 

 للُرضع واألطفال الصغار المعرضين لخطر
اإلصابة بتأخر أو إعاقات النمو



 الحصول على

بداية رائعة. 
 ساعد طفلك على 

يختلف الُرضع واألطفال الصغار في مراحل 
تعلمهم ونموهم. فقد يتحدث أحد األطفال في 
وقت الحق. وقد يمشي آخر في وقت مبكر.

وال يوجد عادًة ما يستدعي قلق أولياء األمور 
بشأن هذه االختالفات. ولكن يمكن أن يستفيد 

بعض األطفال من برنامج مراقبة التطور 
 ،)Developmental Monitoring(

وهو برنامج مصمم لمعرفة كيف يتطور 
األطفال ومدى التقدم الذي يحرزونه. 



سوف نرسل لك بريدًيا، كل بضعة أشهر حتى العام الثالث لطفلك، بعض األسئلة 
البسيطة التي تتعلق بكيفية قيام طفلك:

بإعالمك بما يريده 

بتحريك جسمه

باستخدام يديه وأصابعه 

بحل المشكالت

باللعب بمفرده ومع اآلخرين

وسوف نقوم بمراجعة إجاباتك، ثم ُنعلِمك بحالة طفلك. 

إذا كانت حالة طفلك على ما يرام، فسنستمر في مراقبة مستوى تقدمه. إذا أظهرت 
النتائج أن طفلك قد يكون عرضة لخطر اإلصابة بتأخر النمو، فيمكننا مساعدتك 
على الحصول على الخدمات التي يحتاجها طفلك من خالل تقييم برنامج التدخل 

المبكر.

يمكنك أيًضا االتصال بنا في أي وقت إذا كانت لديك أسئلة بشأن نمو طفلك.

 

قد يكون طبيبك أو األخصائي االجتماعي الخاص بك أو مركز الرعاية النهارية 
الذي تتعامل معه قد طلب منا التواصل معك. ُيعد ذلك أمًرا مهًما حيث أظهرت 

األبحاث أنه كلما كان عمر الطفل صغيًرا عند حصوله على المساعدة فيما يتعلق 
بالتأخر، كانت النتائج أفضل.

قد يستفيد طفلك من خدمات مراقبة النمو إذا كان عمره أو عمرها أقل من 
3 سنوات و:

قد ُولِد بعد أقل من 33 أسبوًعا

قد قضى أكثر من 10 أيام في وحدة العناية المركزة لحديثي الوالدة

كان وزنه أقل من 4 أرطال عند والدته

كانت نتائج اختبار الرصاص الخاص به مرتفعة للغاية

كان قد فاته فحص مبدئي للسمع خاص بحديثي الوالدة أو كان قد رسب فيه

كان قد تأثر بسبب التشرد أو العنف المنزلي

كانت أمه في سن المراهقة

لم تتلق أمه رعاية ما قبل الوالدة

سوف نستمع إلى مخاوفك ونتعاون معك عن كثب من أجل قياس مدى تقدم طفلك. 

يختلف الُرضع واألطفال الصغار في مراحل 
تعلمهم ونموهم. فقد يتحدث أحد األطفال في 
وقت الحق. وقد يمشي آخر في وقت مبكر.

وال يوجد عادًة ما يستدعي قلق أولياء األمور 
بشأن هذه االختالفات. ولكن يمكن أن يستفيد 

بعض األطفال من برنامج مراقبة التطور 
 ،)Developmental Monitoring(

وهو برنامج مصمم لمعرفة كيف يتطور 
األطفال ومدى التقدم الذي يحرزونه. 



خدمات مراقبة النمو والتدخل المبكر سرية ومجانية للعائالت*، بغض النظر عن 
الدخل أو حالة الهجرة.

*إذا كان لديك تأمين صحي، بما في ذلك Medicaid، فسيتم استخدامه للدفع مقابل الحصول على خدمات التدخل 
المبكر دون أن تتحمل تكاليف مباشرة.

تعرف على المزيد حول مراقبة النمو 
والتدخل المبكر. 

تحدث إلى طبيبك أو اتصل بالرقم 311 واطلب الحصول على 
 Developmental( خدمات مراقبة النمو والتدخل المبكر
Monitoring and Early Intervention( أو قم 

 .nyc.gov/health/earlyint بزيارة
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