
املعروف يف فكتوريا أن السنوات 
املبكرة من عمر الطفل هي وقتٌ 

حرج لوضع االُسس لنتائجٍ إجيابية 
الحقة لألفراد واجملتمع بأكمله على 
حدٍ سواء. فكتوريا ملتزمٌة بضمان أن كافة 

ااُلسر، مبا يف ذلك ااُلسر اليت لديها أطفال 
حباجة للمزيد من الدعم، حيصلون يف جمتمعاهتم 
احمللية على خدماتٍ ذات جودة عالية مبا يليب 

احتياجاهتم. 

يتم تقدمي خدمات التدخل يف مرحلة الطفولة 
املبكرة لاُلسر اليت لديها أطفاٌل لديهم احتياجات 
إضافية ومل يبدأوا املرحلة املدرسية بعد، ولديهم 

احتياجات دعم ال ميكن تلبيتها من خالل 
اخلدمات العامة. خدمات التدخل يف مرحلة 
الطفولة املبكرة مموَّلة من قِبل وزارة التعليم 
وتنمية الطفولة املبكرة، ويتم تقدميها يف كافة 
أحناء الوالية. كما تقوم وزارة التعليم وتنمية 
الطفولة املبكرة أيضًا بتمويل برامج التدخل 

لألطفال املصابني بضعف/فقدان السمع. 

تقدم خدمات التدخل يف مرحلة الطفولة املبكرة 
 براجمًا فردية ومجاعية لاُلسر وتساعدهم 

 يف احلصول على خدماتٍ كرياض األطفال 
 ورعاية األطفال. وهي أيضًا تسهم يف ختطيط 

 وتنسيق اخلدمات. وهتدف هذه اخلدمات إىل 
 تزويد الوالدين وااُلسر باملعرفة، واملهارات 
ُـّم وتطور   والدعم الذي سيساعد يف منو وتعل

طفلهم. وهذا سيوفر للطفل أفضل األحوال اليت 
 يستطيع فيها التطور واملشاركة يف احلياة 

األسرية واالجتماعية. ويستند تقدمي اخلدمات 
إىل مبادئ ممارسات ترتكز على األسرة وبناء 

قدرات الوالدين.  

خدمات التدخل يف مرحلة الطفولة املبكرة: 

•  ترتكز على األسرة 

•  تركز على متكني ااُلسر 

 •  يقدمها موظفون ذوو معرفة ومهارات 

   الشراك والعمل مع ااُلسر واجملتمع 
   لتلبية احتياجات األطفال ذوي 

  االحتياجات اإلضافية 
•  تدعم دمج كافة األطفال يف جمتمعاهتم  

  اخلاصة. 

ملزيدٍ من املعلومات عن 

 خدمات التدخل يف مرحلة الطفولة املبكرة 
 التابعة لوزارة التعليم وتنمية الطفولة املبكرة 
 يف فكتوريا، يُرجى زيارة املوقع االلكتروين:

www. education.vic.gov.au/ 
 /ecsmanagement

 خدمات التدخل يف مرحلة 
 الطفولة املبكرة لألطفال 
املصابني بفقدان السمع* 

•  التدخل املبكر يف مدرسة أورورا 

 •  برنامج التعليم املبكر لألطفال 

  فاقدي السمع 
•  Taralye: مركز اللغة الشفهية   

  لألطفال الصُم 
•  املعهد امللكي لألطفال الصُم واملكفوفني 

•  اخلدمات االستشارية للوالدين 

خدمات أطفال أخرى مموَّلة من قِبل حكومة 
 فكتوريا وحكومة الكمنويلث تشمل خدمات 

صحة اجملتمع، دعم االُسر والوالدين، صحة 
األمومة والطفولة، رياض األطفال وخدمات 

رعاية الطفال. 

معلومات للوالدين* 

 Deaf Children Australia منظمة  •

 )Vicdeaf( مجعية الصُم بفكتوريا  •

 •  الوالدين الذين لديهم أطفال 

  فاقدي السمع 
•  الوالدين األستراليني والنيوزيلنديني الذين  

 )ANZPOD( لديهم أطفاٌل صُم  

*  بيانات االتصال موجودة يف املنشور املرفق ضمن هذه  
  احلزمة، أو ميكن احلصول عليها باالتصال بفريق  

  تسجيل خدمات األطفال املتخصصة يف إقليمك. 
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