السنوات
األوىل املُبكرة
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استهالل
إن منظمة متالزمة داون أوسرتاليا هي إتحاد يجمع ثمان جمعيات يف الواليات
واألقاليم والتي تتكون عضويتها بشكل رئييس من أشخاص من ذوي متالزمة
داون وأرسهم .وتقدم هذه الجمعيات الدعم واملعلومات واملوارد للناس
يف كل أنحاء البالد وقد إلتقت سويًا من أجل تمثيل مصالح وإحتياجات
وتطلعات ذوي متالزمة داون واألشخاص الذين يدعمونهم.
www.downsyndrome.org.au

نشكر كل العاملني واملتطوعني يف الجمعيات العاملة يف الواليات واألقاليم
الذين أسهموا يف تطوير هذا ُ
الكتِّيب .إن محتويات هذا الكتيب
قد تم إعدادها من املوارد التي تم تطويرها عرب عدد من السنوات
من ِقبَل الجمعيات العاملة يف الواليات واألقاليم.
التحرير والتصميم والشكل من ِقبَل بالك ويداو ديزاين.
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ملحة عامة
إن السنوات األوىل املُبكرة من الحياة بالغة األهمية من ناحية نمو كل طفل.
وبالنسبة لألطفال من ذوي متالزمة داون ،فإن تقديم خدمات الدعم الصحيحة
والتدخالت أثناء السنوات املُبكرة قد تساعد يف بناء مستقبل متني وصحي
وتحرص عىل بلوغ الطفل قدراته الكامنة بشكل كامل.
وليس هناك من طفالت إثنان ومن ذوي متالزمة داون متشابهان ،فكل طفل ستكون لديه
نقاط قوة وأخرى تحتاج إىل قد ٍر أكرب من املساعدة .إن طفلك الذي لديه متالزمة داون
سيتعلم ويتمكن من مهارات جديدة لكنه قد يحتاج إىل مزيد من الوقت والدعم للقيام
بذلك.
إن العالجات الصحيحة ستساعد يف مجال
التواصل واملهارات اإلجتماعية واإلستقاللية
ُ
والحركة .وقد يشمل الدعم العالج البدني الطبيعي ،العالج الوظيفي ،عالج النطق واللغة
واملعلومات والدعم للعائلة .وبالنسبة لكل طفل فإن املزيج الصحيح من العالجات
والتدخالت ستكون حسب الحاجة عند الطفل.
ُ
يقدم هذا املصدر املعلومات للعائالت حول
التدخل املُبكر ،والتط ُّور،
وحدمات الدعم يف السنوات األوىل املُبكرة .كما يقدم
معلوماتٍ حول مرشوع التأمني الوطني لإلعاقة
( )NDISوالحصول عىل الدعم عرب أسلوب
ُ
التدخل املُبكر للطفولة املُبكرة .وليس
املقصود من هذا املصدر بالرضورة أن
ييتم قراءته يف جلسة واحدة وقد تجد
األرس واحد أو أكثر من املواضيع
يسرتعي إهتمامهم يف وقت ما
عىل وجه الخصوص ،وقد قدمنا
ً
أيضا معلومات حول أين
يمكن الذهاب للحصول عىل
املزيد من املعلومات عن كل
موضوع.
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ُ
التدخل املُبكر
يُحرز األطفال املهارات األساسية خالل سنواتهم املُبكرة من الحياة والتي
تضع الحجر األساس للتق ُّدم مستقبالً .ويواجه األطفال من ذوي متالزمة داون
ُ
التدخل
بشكل نمطي تأخريات يف نواحي مح َّددة من النمو والتطوُّر ،وعليه فإن
املُبكر مفيد يف مساعدتهم عىل بلوغ مراحل مفصلية تنموية يف حياتهم .ويمكن
ُ
للتدخل املُبكر أن يبدأ يف أي وقت بعد الوالدة لكن كلما كان ذلك مبك ًرا كان أفضل
لهم.
ُ
إن خدمات
التدخل املُبكر يف مرحلة الطفولة قد ص ِّممت لتعزيز طريقة تط ُّور األطفال
والصغار .لكن معظم التعلُّم سيحدث يف املنزل ما بني الزيارات اىل املهنيني املعالجني
ُ
التدخل املُبكر يف مرحلة
وليس أثناء حصص عالجهم .إن الهدف األسايس من خدمات
الطفولة هو يف مساعدتك لتفهُم اإلحتياجات التنموية لطفلك وتلبيتها ومن أجل وضع
الخطط الرئيسة للمساعدة يف تط ُّور الطفل.
وعندما تعمل األرس واملعالجني سو ًيا كفريق ،يمكن حينئذ إحراز أفضل النتائج من أجل
الطفل من ذوي متالزمة داون .ولن يتمكن املعالجون من القيام بكل األعمال إذ أنهم
يقضون وقتًا قصريًا مع الطفل .ورغم أنهم خرباء يف تط ُّور الطفل إالَّ أنهم ال يعرفون
كل طفل كما يعرفه والديه وال يكونوا عىل معرفة يف البداية ما هي الخطط التي ستنجح
وتكون األفضل لذلك الطفل وتلك األرسة .إن أفضل أسلوب والذي يؤدي إىل أفضل النتائج
لطفلكم يكمن يف جمع املعرفة والخربة املتكونة لدى املهنيني والوالدين والعمل سو ًيا.
ُ
التدخل املُبكر األكثر شيوعًا لألطفال ذوي متالزمة داون هي العالج البدني
إن خدمات
الطبيعي ،عالج النطق والحديث ،والعالج الوظيفي .ولربما تم أحيا ًنا إنشغال مهنيني
آخرين يف أحيان أخرى .وغالبًا ما يكون أسلوب التعا ُمل اإلجمايل الشمويل حيث يعمل
املهنيون سو ًيا إلحراز أهداف محدَّدة مع الطفل ستكون مفيدة بدال ً من عمل العديد من
املهنيني بشكل منعزل عن بعضهم.
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النمو والتط ُّور
إن جميع األطفال من ذوي متالزمة داون مختلفون ورغم إنه قد تكون هناك
ً
بعض القضايا التنموية والصحية األكثر
شيوعا بالنسبة لطفل من ذوي
متالزمة داون ،إالّ إنه من األهمية بمكان أن تنظر إىل طفلك كفرد وأن تستجيب
إلحتياجاته الفردية عندما تربز هذه اإلحتياجات.
ولربما كان أهم عنرص يف عملية تط ُّور األطفال من ذوي متالزمة داون هو أسلوب تعا ُمل
الناس من حولهم .ومن األهمية بمكان تحديد أهداف عالية واإليمان أنه بوسعهم إحرازها
واإلحتفاء بكل نجاح (مهما كان صغريًا) واإلطراء والتشجيع طوال الوقت .إن
التواصل
ُ
مع األرس األخرى قد يكون مفيدًا يف تبادل املعلومات والخطط واألفكار وأساليب التعا ُمل
املختلفة.
إن املزيد من املعلومات حول
التواصل وتط ُّور اللغة واألمور الحسية والنمو البدني ُمدرجة
ُ
هنا ،كما أدرجنا ً
أيضا املعلومات واإلسرتاتيجيات املفيدة يف هذا الدليل إضافة إىل روابط
ملصادر أخرى وخدمات داعمة.

ُ
التواصل ،الحديث ،اللغة والنمو
غالبًا ما يواجه األطفال من ذوي متالزمة داون صعوبات وتأخري يف تط ُّور الحديث
والنطق .إن غالبية األطفال من ذوي متالزمة داون سينطقون بأول كلمة عند بلوغهم
سنتني أو ثالث .وبشكل عام فإن ذلك قد يعني أن لديهم عدد قليل من املفردات وقد
يتحدثون بجمل أقرص مما هو معهود عند نظرائهم .كما قد تكون لديهم مصاعب يف
استعمال مهاراتهم يف
التواصل بما يلبي إحتياجاتهم ،عىل سبيل املثال ،قد تواجههم
ُ
صعوبات أكرب مما تواجه نظرائهم يف استعمال اللغة والرشوع بالحديث مع األصدقاء،
واإلشارة إىل رضورة استعمال التواليت ،أو للفت إنتباه اآلخرين ،وقد يلجأوا إىل وسائل
غري الكالم لتلبية هذه اإلحتياجات.
و ُت ِّ
بي الوقائع إن استعمال كلمة رئيسة باإلشارة قد تلعب دو ًرا ها ًما يف دعم تطوير
اللغة .إن استعمال كلمة رئيسة باإلشارة هي استعمال اإلشارات واإليحاءات الطبيعية
التواصل وتط ُّور لغة األطفال و/أو الكبار الذين يعانون التأخري أو الصعوبات.
لدعم
ُ
إنها تساعد تطوير اللغة من خالل استعمال اإلشارات والكلمات سو ًيا مما يعزز فهم
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واستعمال اسرتاتيجيات برصية من
أجل التعبري عن الرسائل .ويمكن
للوالدين الخضوع لدورات يف
استعمال الكلمات الرئيسة
واإلشارات أو قد يتم دعمهم
عرب معالج لعيوب النطق
لتعلُّم بعض اإلشارات
األساسية.
وإضافة إىل التأخري يف
الحديث ،قد يواجه بعض
األطفال من ذوي متالزمة
داون بعض الصعوبات يف
النطق أو اللفظ .وهناك عوامل
فيزيائية قد ُتس ِهم يف ذلك .إن
املمرات والجيوب األنفية أصغر
حج ًما وسقف الحلق يف الفم أصغر
حج ًما وأعىل إرتفاعًا مما يخفض من حجم
تكويرة الفم .ويمكن ملعالج عيوب النطق الحديث مساعدة األطفال يف تحسني النطق
والتف ُوه بالكالم.
إن النزوع ألن يكون لديهم تجويفات أنفية أصغر حج ًما قد تؤدي ً
أيضا إىل كثرة حدوث
ُ
التهابات األذن
وتراكم السوائل يف األذن الوسطى وهي حالة ُيشار إليها عمو ًما بدبق األذن.
وقد تؤدي هذه األحوال إىل فقدان السمع مما ُيسهم يف ُ
تأخر الحديث والنطق .ويمكن
عادة معالجة هذه الحاالت يف األذن والتي تشمل إدخال أنوب دقيق يف األذن أو استعمال
أجهزة سمعية .وإذا الحظت إن طفلك يواجه صعوبة يف السمع أو يعاني من إلتهابات أذن
متكررة يوىص حينئذ بإجراء فحص للسمع .وإذا ُترك الوضع دون عالج فإن مصاعب
السمع قد تؤدي إىل مصاعب يف تط ُّور اللغة والتعلُّم.
ُ
التدخل املُبكر وهي طريقة لتقديم االسرتاتيجيات والدعم
إن عالج النطق جزء هام من
ملساعدة األطفال يف تطوير لغتهم ومهارات الحديث .ويمكن ألخصائي معالجة عيوب
النطق والحديث املساعدة ً
أيضا يف التطوير املبكر
للتواصل والفهم واإلستيعاب.
ُ
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إن العمل مع معالج عيوب النطق سيكون مفيدًا حتى قبل أن يبدأ الطفل بالكالم .وهناك
الكثري من مهارات تسبق الكالم واللغة التي يجب إكتسابها قبل أن يتمكن طفلكم من
النطق بأول كلماته ،وتشمل هذه:
• القدرة عىل تقليد أصوات الصدى
• اخذ دوره يف الحديث  -يتم تعلمها من خالل ألعاب مثل «املستخباية»
• املهارات البرصية  -النظر إىل شخص يتحدث وإتباع األشياء برص ًيا
• املهارات السمعية  -سماع للموسيقى والحديث من أجل إطالة الفرتات الزمنية ،أو
اإلستماع إىل أصوات الحديث
• املهارات امللموسة  -التعلُّم عن امللمس واستكشاف األشياء يف الفم
• املهارات الحركية الشفوية  -استعمال اللسان وتحريك الشفاه
• مهارات اإلدراك  -التفهم بشكل أكرب عن البيئة والقدرة عىل القيام بتنفيذ األشياء.
ويمكن ملعالج عيوب النطق املساعدة يف هذه ويف مهارات أخرى بما فيها اإلرضاع من
الثدي وأكل األطعمة الجامدة والتي قد تق ّوي فكي طفلك وعضالت وجهه للمساعدة يف
مهارات
التواصل مستقبالً.
ُ

ُ
التواصل:
تعليمات من أجل تعزيز تطوير مهارات

• اإلصغاء :التحدُّث إىل صغريك ،اإلصغاء للموسيقى واملعدات املتحركة عىل وقع
املوسيقى ،إنشاد أناشيد األطفال ،تقليد أصواته
• النظر :إىل األلعاب ،الكتب ،الهواتف املحمولة واألضواء ،إىل أنفسهم يف املرآة والنظر
إليك :شد الوجه ،صنع أصوات مضحكة ،الغناء ،اإلبتسام ،والتكلُّم
• ألعاب تشمل أجسامهم مثل :تحريك وهز الطفل ،الطوفان يف الحديقة،
الخنزير الصغري ،املستخباية ،التلويح باليد عند املغادرة
التواجد مع األرسة واألصدقاء،
• اإلستمتاع بالوقت:
ُ
التقبيل ،اإلحتضان ،التدليك ،الضحك.
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تطوير املهارات اإلجتماعية
يرتبط التواصل وتطوير اللغة بتط ُور املهارات اإلجتماعية والسلوك .وكما هي الحالة عند
كل األطفال فإن أطفال متالزمة داون قد يكون سلوكهم رائع يف بعض األحيان لكن قد
يكون صعبًا يف ظروف أخرى .وقد تؤدي الصعوبة يف
التواصل أحيا ًنا إىل قيام األطفال
ُ
بسلوك غري مرغوب يف محاولة منهم للتعبري عن إحتياجاتهم.
قد يكون أطفال متالزمة داون متأخرون يف التطور اإلجتماعي مقارنة مع نظرائهم ،لذا
فمن األهمية بمكان أن ُنعدِّل من أي توقعات لدينا عنهم .إن بعض السلوكيات التي يسعى
الوالدين لتطويرها تشمل:
• التعاون
• حسن األخالق والسلوك
• املشاركة يف األغراض واألشياء
• املشاركة يف األنشطة
• اإلصغاء واإلستماع
• التع ُّرف عيل أصدقاء
• إحرتام األخرين.
قد يختلف السلوك ما
بني الحاالت حسب
التوقعات املعنية .إن
األطفال من ذوي متالزمة
داون مثلهم مثل كل
األطفال يستفيدون من
األسلوب املتجانس والذي
يشمل التأكيد اإليجابي عىل
السلوك الصحيح املالئم للعمر
واملرحلة من نموهم .إن بعض
االسرتاتيجيات التي قد تساعد عىل
دعم الطفل من ذوي متالزمة داون يف
تطوير مهاراته اإلجتماعية هي:
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• الرتكيز عىل السلوك اإليجابي والثناء عليه بدال ً من إعارة اإلنتباه للسلوك غري السوي
• التد ُّرب عىل املداورة يف املنزل (إنتظار الدور)
• تفتيت التعليمات وتقديم جزئية واحدة يف كل مرة
• التد ُّرب عىل لعب أدوار تمثيلية مع طفلك
شجع طفلك عىل النظر إىل الناس عندما يتواصلون ويتحدثون أو عندما يتواصل أحد
•
ِّ
معهم
• تعلَّم اإلشارات الرئيسة وعلِّم اآلخرين املعنيني بطفلك اإلشارات الرئيسة كي يتمكنوا
من
التواصل
ُ
نموذجا للسلوك اإلجتماعي املالئم،
• فتش عن تطبيقات إلكرتونية مفيدة يمكن أن تكون
ً
مثل .Model me going places.
ويتعلَّم األطفال أكرب كم من املعرفة يف املنزل من أفراد األرسة ،وعليه فإن استعراض
والتأكيد عىل السلوك اإلجتماعي اإليجابي ضمن املنزل هو أفضل أسلوب.
َّ
وتذكر إن كونك والدًا لطفل صغري يتطلَّب العمل الشاق وهو أمر منهك! وإذا كان سلوك
طفلك ُيسبِّب لك املصاعب فهناك مساعدة ودعم ومتوفر لك .إتصل بجمعية متالزمة داون
املحلية أو بخط مساعدة الوالدين من أجل املزيد من النصائح واإلسرتاتيجيات عرب املوقع
.kidshelpline.com.au/parents/issues/how-parentline-can-help-you

10

املعالجة الحسية
قد يكون لدى بعض أطفال متالزمة داون أمور تتعلق باملعالجة الحسية وهي أمور ذات
صلة باإلختالفات يف كيف يتعالج األطفال ويتعاملون مع املعلومات التي يستقبلونها من
خالل حواسهم مما يؤدي بالتايل إىل خلق وظهور تحديات يف أداء املهام اليومية .وقد
تؤدي قضايا املعالجة الحسية إىل قلة اإلعتناء واإلهتمام بالتفاصيل ومصاعب سلوكية
والقلق واإلكتئاب إن لم تحظى باملعالجة .إن القضايا الحسية قد تشمل الحساسية إزاء
الضوء أو الضجيج أو الرائحة أو الحرارة واألنسجة أو الحاجة إىل املزيد من املشاركة
الحسية عما يحتاج إليه األطفال اآلخرين.
بالنسبة لوالدي الطفل من ذوي متالزمة داون ،قد ينظرون أحيا ًنا إىل أن الفروقات يف
السلوك هي جزء من متالزمة داون .لكن من األهمية بمكان أن يتم تحديد أي قضايا
مساهمة يف األمر يمكن معالجتها مثل صعوبات
التواصل أو قضايا حسية.
ُ
وبإمكان املعالجون الوظيفيون ( )OTإجراء تقييم والعمل مع الطفل من ذوي متالزمة
داون بخصوص أي مسائل حسية تواجه الطفل .ويمكنهم تزويد األرس بخطط حول
كيفية دعم أي إختالفات يف طريقة معالجة الطفل حسيًا ملا يستقبل من معلومات.
كما يمكن للمعالج الوظيفي مساعدة األطفال يف بناء مهاراتهم يف اإلستقاللية .وعندما
يكون الطفل صغريًا فإن املعالج قد ِّ
يركز عىل تطوير مهارات الطفل الحركية الدقيقة وقد
يشمل ذلك أنشطة مثل فتح وإغالق األشياء ،والتقاط ورفع ثم إطالق األلعاب من أحجام
وأشكال مختلفة ،وترتيب وبناء األشياء ،ومعالجة املسكات واألزرار ،واإلختبار باستعمال
أقالم الكرايون ومهارات أخرى يدوية .كما يمكن للمعالج الوظيفي مساعدة األطفال عىل
تعلُّم كيفية تناول الطعام وإرتداء املالبس بنفسهم وتعليمهم مهارات من أجل اللعب
والتفاعُل مع األطفال اآلخرين.

العالج البدني الطبيعي/التطوُر البدني
إن العالج البدني الطبيعي هام بالنسبة لألطفال من ذوي متالزمة داون نظ ًرا ألن لديهم
تنا ُغم عضيل منخفض .ويعمل املعالج البدني الطبيعي مع األرسة والطفل للمساعدة
عىل بلوغ املراحل املفصلية التنموية .ويساعد العالج البدني الطبيعي األطفال عىل
تطوير مهاراتهم العضلية الكربى وتحديد مكامن القوة واألخرى حيث يحتاج الطفل
إىل الدعم .كما يمكن للمعالج البدني املساعدة يف تعليم األرس األنشطة البدنية والتفاعُلية
ُّ
واإلسرتاتيجيات ملساعدة الطفل عىل فهم البيئة املحيطة به
والتمكن منها إضافة إىل التعلُّم
والتواصل وتطوير املهارات اإلجتماعية.
ُ
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الحركة

قد يتأخر األطفال من ذوي متالزم داون يف امليش وقد يواجهوا صعوبات يف التنسيق
وطريقة امليش نظ ًرا إلنخفاض تنا ُغم العضالت لديه .إن أنخفاض تنا ُغم العضالت هو
عندما يكون طول العضل املسرتيحة أكثر طوال ً من املعهود مما يعني أن هناك عدد أقل
من النقاط التي ُت ِّ
مكن ألياف العضلة من اإللتحام وخلق عملية الشد يف العضلة .ونتيجة
لذلك ،فإن العضلة تحتاج إىل القيام بسلسلة أكرب من الحركة مما يتطلَّب قدر أكرب من
الطاقة التي ُتستعمل يف الحركة وهذا ما يعني إن الطفل سيتعب برسعة أكرب.
وقد يستفيد األطفال من العالج البدني الطبيعي و/أو العالج الوظيفي للمساعدة عىل
زيادة الحركة.ويجب تشجيع الطفل عىل املشاركة يف السلسلة الكاملة من األنشطة البدنية
بما يف ذلك الركض والقفز والتسلُّق وركوب الدراجة الهوائية وألعاب الكرة.

قد يحتاج بعض األطفال من ذوي متالزمة داون للنظارات ألنهم يعانون من مستوى عا ٍل
من حاالت عيوب البرص .إن عدم القدرة عل الرؤية بشكل صحيح قد يؤثر عىل الحركة
وتنسيق العضالت .ويوىص بإجراء فحص للعينان إذا كان طفلكم يعاني من أي صعوبة
يف البرص.
وقد يحدث أحيا ًنآ وجود إرتخاء يف األربطة عند أعىل العمود الفقري
بالنسبة لذوي متالزمة داون و ُتعرف هذه الحالة بعدم االستقرار
الفهقي املحوراني .ويمكن تشخيص هذه الحالة من خالل األشعة
السينية ،لكن من األهمية بمكان اإلستجابة ألي مؤرش لوجود عدم
االستقرار الفهقي املحوراني حيث أن املسح الذي يوفره التصوير
باألشعة السينية يف وقت ما قد ال ُينبئ بوجود أي مصاعب مستقبلية.
ويختار بعض الوالدين إخضاع طفلهم لهذا الفحص قبل إلتحاقه
بروضة األطفال .إن الطفل من ذوي متالزمة داون الذي يشكو
من آالم يف العنق وقيود يف الحركة أو تغيريات يف طريقة امليش
يجب أن ُيعرض عىل مهني طبي لإلستشارة .وإذا
كانت لديك أي مخاوف أو أسئلة بخصوص هذه
املسائلُ ،يستحسن إستشارة طبيب عمومي
أو طبيب أطفال أو معالج بدني طبيعي.
للمزيد من املعلومات عن عدم االستقرار
الفهقي املحوراني ،الرجاء زيارة املوقع
www.downs-syndrome.org.uk/
download-package/neckinstability/
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مهارات الحركات الدقيقة والرباعة اليدوية

قد يحتاج بعض األطفال إىل تدريب إضايف يف مجال
مهارات الحركات الدقيقة للعضالت .وقد ينطبق ذلك عىل القص
والرسم واألنشطة األخرى .ويمكن للمعالج البدني الطبيعي أو املعالج
الوظيفي العمل معكم ومع طفلكم لتعلُّم األلعاب التي تساعد عىل تحسني الرباعة
يف الحركات اليدوية .أما بعض األمثلة فقد تشمل الطلب من الطفل إلتقاط وإمساك
أشياء صغرية الحجم باستعمال أصبعه وإبهامه ،أو اللعب بملقط الطهي أو ملقط الشعر
لإلمساك وإلتقاط أشياء صغرية.

التدريب عىل استعمال التواليت
مثل كل النواحي األخرى من تط ّور األطفال ،هناك إختالفات كبرية يف العمر الذي يتمكن
منه أطفال متالزمة داون من احراز اإلستقاللية يف مجال استعمال التواليت وقد يتطلب
األمر من الوالدين املزيد من الوقت والجهد والطاقة يف هذا اإلطار كي يتمكن الطفل من
بلوغ هذه املرحلة .وهناك سلسلة من الخطط والحيل ملساعدة طفلك لكي يكون مستعدًا
الستعمال التواليت بشكل منتظم.
تقدم النقاط أدناه بعض األفكار بشأن كيفية التعا ُمل مع التدريب عىل استعمال
1
املرحاض.
 .1تخمني مدى استعداده وجهوزيته
إن التدريب عىل استعمال التواليت يعمل عىل أفضل وجه عندما تظهر بعض املؤرشات
لدى الطفل عىل جاهزيته لذلك .ومن هذه املؤرشات إبداء االهتمام يف استعمال التواليت
والبقاء بدون التب ُول لفرتة من الوقت أو عندما يقول لك إنه قد قىض حاجته .ويمكنك
تشجيع طفلك يف هذه املرحلة املبكرة عرب التحدّث اليه عن التبلُّل من عدمه وأن تعرفه عىل
التواليت أو القيام بتغيري حفاضته يف التواليت أو يف الحمام تحديدًا .وقد تريد استعمال
كتب الرسوم التوضيحية أو أدوات توضيحية برصية لتشجيع الطفل عىل تعلُّم كل خطوة
من هذه العملية.
 .2تعريف العوائق
ُّ
من األهمية بمكان تحديد وتعريف أي عوائق قد يعتربها طفلكم حج ًرا عثرة يف تعلمه عىل
استعمال التواليت .وتشمل بعض األمثلة:
• بعض األطفال الذين لديهم قضايا حسية قد يصبحوا خائفني من الصوت الذي يصدر
عن استعمال مياه شاطفة املرحاض
1

_www.downsyndrome.org.au/documents/voice/VOICE_Dec_2015_ Starting
Toilet_Training.pdf
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• إن تراخي وإنخفاض أوتار العضالت قد يجعل من الصعوبة عىل الطفل أن يشعر
بالحاجة لقضاء حاجته ولربما كان األمر يتعلق باإلمساك ً
أيضا
• إن الحفاضات الصناعية قد تجعل من الصعوبة عىل الطفل معرفة متى يتبللون .إن
وضع الرسوال الداخيل تحت الحفاضة أو نزع الحفاضة بالكامل قد يساعدهم عىل
ادراك ومعرفة األمر
التواصل والكالم قد يجعل املسألة أصعب عىل الطفل يف التعبري عن
• إن التأخري يف
ُ
حاجته الستعمال التواليت .إن الخلط بني التأشري وكلمة ما حني بدء تعليمه يف مرحلة
مبكرة وعندما تقوم بتغيري الحفاضة قد يوفر للطفل أداة ليستعملها الح ًقا.
 .3تعريف املحفزات
ِّ
فكر بما يحبه طفلك واحرص عىل وضع هذه األشياء بالقرب من منطقة املرحاض .مثالً،
تع ُّمد ترك وقت الشاشة عىل اآليباد ليتزامن مع الجلوس عىل التواليت .كما أن إعطاء مح ِّفز
خاص ُيعطى فقط عند إحراز النجاح عىل مقعد التواليت هو خيار آخر يمكن إعتماده.
 .4إحتواء الحوادث
إن أحد أكثر العوائق يف إحتواء الحوادث إزاء التدريب عىل استعمال التواليت هي التنظيف
املتواصل .ضع الخطط من أجل وقاية السجاد أو كنبات الجلوس كي ال ُتسبِّب هذه
لحوادث باإلحباط والتي من شأنها بالتايل إىل تحويل األمر إىل تجربة سلبية للطفل.
 .5ق ّرثر إتباع روتني ِّ
معي
إن التعا ُمل املتجانس أمر رئيس برصف النظر عن األسلوب الذي تق ِّرر إعتماده .اجعلها
تجربة سعيدة للطفل ومن األهمية تعديل الخطط املتبعة حسب الرضورة أو إذا وجدت
إنها غري مفيدة و ُمجدية.
بعض املوارد املفيدة بخصوص تدريب الطفل عىل استعمال التواليت يمكن العثور
عليها يف:

www.ndss.org/resources/toilet-training-children-with-down-syndrome/
www.downsyndromevictoria.org.au/DSAV/Information/
Online_information_library/Toilet_training/DSAV/Families/
Toilet_training.aspx?hkey=ac3b18ae-9606-47c8-85993a17b11739cd
www.downsyndrome.org.au/voice_dec_2015.html
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ُ
التدخل املُبكر للطفولة املُبكرة
أسلوب
ملرشوع NDIS
إن مرشوع التأمني الوطني لإلعاقة ( )NDISهو طريقة جديدة لتقديم الدعم
والخدمات لألشخاص من كل األعمار من ذوي اإلعاقة .وسيزوِّد مرشوع NDIS
حوايل  460000أوسرتايل دون  65سنة من العمر من ذوي اإلعاقة الدائمة البالغة
بخدمات دعم معقولة ورضورية يحتاجون إليها للعيش حياة عادية.
ومع مرور الوقت ،سيستبدل مرشوع  NDISبرامج الدعم األخرى املُقدَّمة حاليًا مثل
برنامج  .Better Startويقدم مرشوع  NDISالدعم مدى الحياة لألشخاص الذين ُيقبلون
يف املرشوع ،ويهدف مرشوع  NDISإىل دعم املشاركة اإلجتماعية واإلقتصادية من أجل
ذوب اإلعاقة من خالل الخطط املوضوعة لهم.
وقد ط َّور مرشوع  NDISأسلو ًبا
ُ
للتدخل املبكر يف مرحلة الطفولة
املُبكرة وذلك لتقديم دعم تخصيص
مفصل عىل مقاس األطفال الذين
َّ
َّ
ُ
ُ
التدخل املبكر.
سيستفيدون من
إن اإلجراءات املتبعة من أجل وصول
األرس إىل خدمات  ECEIعرب مرشوع
 NDISهي كاآلتي:
• تجتمع األرسة مع ُمز ِّود خدمات
ُ
التدخل ملرحلة الطفولة املُبكرة
(رشيك
التواصل يف مجتمعهم
ُ
املحيل)ملناقشة إحتياجاتهم
التواصل الدواعم
• يحدِّد رشيك
ُ
املالئمة للطفل واألرسة  -وقد
يشمل ذلك عددًا من اإلجراءات
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التواصل الطفل واألرسة إذا كانوا بحاجة إىل املزيد من الدعم املكثَّف.
• سيساعد رشيك
ُ
إن األطفال من ذوي متالزمة داون مؤهلون تلقائيًا لهذه الدواعم األكثر تكثي ًفا،
وسيقوم رشيك
التواصل بدعم خطة ويقدمها إىل مرشوع  NDISللحصول عىل
ُ
موافقته .ومتى تمت املوافقة عىل الخطة ،يمكن لألرسة اختيار جهة أو جعات تزويد
ُ
التدخل املُبكر الذين يرغبون يف العمل معها وتبدأ حينها خدمات الدعم.
ُ
للتأكد من أن مالئمة خدمات الدعم
• تخضع الخطط للمراجعة مرة كل  12شه ًرا
املُقدَّمة ،كما إن مراجعة الخطط توفر فرصة لألرس لتقييم التقدُّم تجاة بلوغ األهداف
وتحديد نواحي أخرى من اإلحتياجات.
ُتعقد مراجعات الخطط إما مرة كل  12شه ًرا أو حسب طلب األرسة إذا طرأت تغيريات
بالغة عىل الظروف .إن وقت مناقشة مسار الطفل فيما يخص ما تم تحديده له من
أهداف وتط ُّور هو أثناء إجراء مراجعة الخطة .كما إنها فرصة ملراجعة وإعادة تفصيل
الخطة بما ُيلبي إحتياجات الطفل بشكل أفضل.
إن األطفال من ذوي متالزمة داون الذين دون السابعة من العمر مؤهلون تلقائيًا لخدمات
املدعم املُبكر وفق مرشوع  .NDISإن متالزمة دوان ُمدرجة يف «القائمة د» وهي قائمة
باألحوال التي ال تتطلب إىل املزيد من التقييم للوصول إىل املرشوع واستعماله.
قد يحتاج األطفال الذي تجاوزوا سن السابعة إىل تقديم أدلة
وتقارير إضافية من أجل الحصول عىل خدمات دعم اإلعاقة
وفق مرشوع .NDIS

إجراء اإلتصال بمرشوع NDIS
أو رشيك ECEI

إن األرس التي كانت تحصل عىل بعض
الخدمات أو الدعم من خالل برامج
مختلفة قد يتم اإلتصال بها من ِقبَل
رشيك
التواصل من أجل البدء
ُ
بالحديث عن إحتياجات
الطفل .ويف حاالت
أخرى ،قد تحتاج األرس
إىل اإلتصال مبارشة
بمرشوع  NDISمن
أجل بدء اإلجراءات.

إعداد وتحضري الخطة
غالبًا ما تجد األرس أنه من املفيد القيام ببعض األعمال
ُ
التدخل املُبكر وذلك
مسب ًقا تمهيدًا إلجتماعهم األول مع رشيك
بهدف جمع املعلومات.
قد يشمل ذلك:
• حضور ورشات عمل التخطيط للـ  NDISالتي يقيمها مرشوع  NDISنفسه أو
منظمة متالزمة داون املحلية أو منظمة أخرى محلية موثوق بها
ُ
التدخل بأشكاله
• تجميع أي تقارير أو معلومات صدرت مؤخ ًرا حول خدمات الدعم أو
• توثيق بخصوص الدعم غري الرسمي الذي تحصلون عليه من (أفراد األرسة ،أصدقاء،
منظمات ُمجتمعية ،مجموعات رياضية)
• توثيق أشكال الدعم الرسمي الذي تحصلون عليه حاليًا من (معالج النطق ،املعالج
الوظيفي ،املعالج البدني الطبيعي وما شابه)
• ِّ
فكر بكيف تقوم حاليًا بتد ُّبر أنشطتك اليومية .ما هي خدمات الدعم األخرى
الرضورية واملطلوبة؟
• ما هي بعض أهداف الطفل عىل مدى الـ 12شه ًرا القادمني؟ ما هي األهداف التي
وضعتها لطفلك؟
املزيد من املمعلومات
يمكنك الوصول إىل املزيد من املعلومات حول مرشوع التأمني الوطني لإلعاقة ()NDIS
من عدد من األماكن املختلفة.
•  - NDISيقدم موقع مرشوع  NDISعىل الشبكة املعلومات عن الوصول إىل املرشوع.
www.ndis.gov.au

• مجموعة  NDISو  MEعىل فيس بوك وهي مجموعة ُمقفلة عىل فيس بوك مخصصة
ألرس ذوي متالزمة داون .و ُتتيح لك فرصة لتتعلم من نظرائك والحصول عىل مزيد
من املعلومات حول .NDIS
• جمعيات متالزمة داون يف كل والية وإقليم
• موقع  Disability Loop - www.disabilityloop.org.au/الذي يقدم القصص
واألخبار واملعلومات حول  NDISوفق نمط يسهل الوصول إليه
• موقع  - Carersaustralia.com.auلديه برنامج للدعم من ِقبَل النظراء حيث يمكن
للوالدين التحدث إىل والدين آخرين مروا بإجراءات التخطيط لدى .NDIS
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العناية بالطفل واملدارس
البدء يف أحد مرافق الطفولة املبكرة
إن إختيار بيئة العناية بالطفل قرا ًرا كبريًا للوالدين وال سيما بالنسبة لوالدي طفل
من ذوي متالزمة داون.
املهم يف األمر هو االجتماع باملوظفني الرئيسيني
والتواصل الرصيح معم بخصوص
ُ
طفلك ومكامن ضعفه واحتياجاته التي تحتاج إىل بعض الدعم اإلضايف .ويجب أن تشعر
بالراحة والثقة بأن مركز العناية بالطفل الذي اخرتته يعلم ويفهم كيفية تقديم الدعم
الحتياجات طفلك بينما يقوم ً
أيضا بضم الطفل مع األطفال اآلخرين.
ومتى إتخذت قرا ًرا حول مركز العناية بالطفل ،يمكن لألرس العمل ً
أيضا مع املركز من
أجل وضع التعديالت الرضورية موضع التنفيذ التي تدعم الطفل نحو األفضل .أما بعض
ُ
الطرق املُحتملة لإلعداد للمرحلة اإلنتقالية
والتأكد من أن املوظفني يتمتعون باملهارات
املالئمة فتشمل:
• أن تطلب من معالج طفلك الوظيفي زيارة املركز وتزويد املوظفني باملعلومات حول
كيفية دعم طفلك
• أن تطلب من معالج النطق والحديث القيام بزيارة املركز وتزويد العاملني يف غرفة
طفلك ببعض الخطط التي يمكنهم إتباعها (وتشمل تقديم التدريب حول استعمال
بضعة إشارات لكلمات رئيسة إذا كان طفلك يستعمل هذا اإلشارات)
• الرتتيب لقيام جمعية متالزمة داون بتقديم املعلومات أو الرتديب للعاملني يف املركز
التواصل مثل لغة
• أن تتشارك مع املوظفني الخطط التي تستعملها األرسة يف مجال
ُ
اإلشارة ،إذ من الرضورة أن يكون هناك تجانس ومرحلة إنتقالية سلسة
• إعداد وثيقة تحدِّد مكامن القوة لدى طفلك والنواحي التي يحتاج فيها إىل الدعم
• إعداد برنامج توجيهي أطول من أجل طفلك ملساعدته عىل االستقرار يف البيئة الجديدة
للتواصل والذي قد يشكل أداة ف َّعالة بني األرس ومركز العناية بالطفل
• استعمال دفرت
ُ
لتقاسم املعلومات.
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دعم طفلك يف التأقلم واإلعتياد

هناك بعض األشياء البسيطة التي يمكنك القيام بها للتأكد من أن طفلك مستعدًا عىل
أفضل وجه .تحدَّث إىل الطفل عن «املدرسة» أو «مركز العناية» وقم برتديد أسماء
األشخاص هناك إلظهار معرفتك بهم .إن أخذ بعض الصور عن املركز وعرضها عىل
صغريك قبل اإلنتقال سيكون مفيدًا ً
أيضا .كما إن إنشاء الصداقات الداعمة ضمن بيئة
املركز ،متى أمكن ذلك قد يكون بالغ اإلفادة يف محاولة لدعم طفلك عىل الشعور بالراحة
والسالمة.

اإللتحاق باملدرسة
إن اإللتحاق باملدرسة مرحلة مفصلية عند أي طفل وهناك متنوع من األشياء التي يجب
عىل األرس أخذها باإلعتبار يف هذا الوقت ،وتشمل:
• اختيار املدرسة
• فهم حقوقك فيما يتعلق بالرتبية واإلعاقة
• اعداد طفلك للمرحلة اإلنتقالية
• الدعم املتواصل يف املدرسة.

اختيار املدرسة

إن احتيار مدرسة لطفلك قد تكون مهمة
صعبة وهذا قرار شخيص جدًا بالنسبة
لألرس .ويحق لطفلك اإللتحاق
باملدارس العادية الرئيسة ،فبعض
األرس تختار املدارس املتخصصة
بينما تختار أخرى املدارس العادية
الرئيسة وتختار أرس أخرى تعليم
طفلها يف املنزل .قد يكون مفيدًا
زيارة املدارس التي تفكر بها .وإذا
تمكنت من زيارة عدد من املدارس
فإنك قد تبدأ برسعة يف تل ُمس األولويات
التي تريدها ويف العثور عىل املكان املناسب
والصحيح لطفلك.
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من املرجح لطفل من ذوي متالزمة داون أن يخترب النجاح يف مدرسة حيث يتم تبني شمل
وإحتضان اآلخر و ُيقدَّم الدعم كجزء من ثقافة املدرسة وحيث يتم اإلقرار بالفروقات يف
إحتياجات التعلُّم لدى كل الطالب ويتم معالجتها وتلبيتها .إن تقديم املعلومات للمدرسة
عن متالزمة داون تشكل أحد طرق رفع سوية الفهم لدى املدرسني والطالب حول متالزمة
داون.

الحقوق القانونية والرتبية

إن حقوق األشخاص من ذوي متالزمة داون محفوظة من خالل قانون التمييز ضد
اإلعاقة لسنة ( .)1992و ُيحدِّد هذا القانون واجبات أوسرتاليا وفق القانون الدويل
بموجب ميثاق حقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة (.)CRPD
وفيما يخص التعليم عىل وجه الخصوص ،ينص قانون التمييز ضد اإلعاقة عىل أنه ال
يمكن للمدرسة أن:
• ترفض أو تخفق يف قبول طلب شخص للدخول إليها بصفة طالب
• تمنع الطالب يف الوصول إىل أو الحد من وصول الطالب إىل أي من الفوائد املُقدمة من
ِقبَل الهيئة الرتبوية
• تط ِّور املناهج أو املقررات التدريبية التي تحتوي عىل مضمون يؤدي إىل إستثناء
الشخص من املشاركة أو تعريض الشخص ألي عوائق أخرى.
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إعداد طفلك لإللتحاق باملدرسة

إليكم بعض التلميحات املفيدة للمساعدة عىل إعداد طفلك
لإللتحاق باملدرسة:
• تحدَّث إىل طفلك بإيجابية عن املدرسة
• اطلب من طفلك التد ُّرب عىل حمل محفظته (شنطة) املدرسة
واستعمال علبة وجبة الغداء .ومن األهمية تشجيعه عىل االستقاللية
واإلعتماد عىل النفس قدر اإلمكان
• تد ّرب عىل إرتداء الزي املدريس الجديد والحذاء املدريس قبل اليوم األول يف املدرسة
•  ُقم بزيارة املدرسة وتعريف طفلك ببيئتها
• ر ِّتب للقاء املوظفني الرئيسيني بما يف ذلك العاملني يف مكتب اإلدارة كي يتعرفوا عىل
طفلك
• ادرس ترتيبات التوجيه لدى املدرسة وناقش أي تعديالت عليها مع املدرسة.

الدعم ضمن املدرسة

إن الكثري من التعديالت املُدرجة أعاله يف اإلطار اإلجتماعي والعالجي هي ذات صلة
باإلنتقال إىل املدرسة .و ُيصبح املنهاج الرتبوي ها ًما حني الدخول إىل النظام التعليمي
وكذلك األمر بالنسبة لإلنخراط يف املجتمع املدريس .وبينما يريد كل واحد ألن يخترب طفله
النجاح يف املدرسة ،إال َّ أنه من األهمية ً
أيضا اإلنتباه إىل أن النجاح األكاديمي ال يشكل
مفتاح القدرة عىل ممارسة حياة عادية.
إن األطفال من ذوي متالزمة داون لديهم سمات تعلُّم معيَّنة فيها نقاط القوة والضعف.
إن إدراك هذه العنارص التي ُتس ِهل و ُتعيق التعلُّم س ُتتيح للمربيني فرصة تخطيط وتطبيق
برامة العمل واألنشطة املفيدة وذات الصلة .إن
التواصل مع املربني يجب أال َّ يقترص فقط
ُ
عىل تعديالت املنهاج بل أن بناء الروابط اإلجتماعية ضمن املجتمع املدريس مسألة بالغة
األهمية ً
أيضا.

يمكن العثور عىل املزيد من املعلومات التفصيلية والنصائح بخصوص
اإلنتقال إىل املدرسة عرب:

www.downsyndrome.org.au/voice_dec_2015.html
www.downsyndromevictoria.org.au/DSV_Documents/Choosing_a_school.pdf

املزيد من املعلومات والدعم

كلها تعني كلها allmeansall.org.au -

قسم الرتبية يف رزمة الشمولية املُجتمعية www.downsyndrome.org.au -
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الجمعيات

نيو ساوث ويلز

جمعية متالزمة داون يف نيو ساوث ويلز
(مسجلة رسميًا)
هاتف(02) 9841 4444 :
بريد إلكرتونيadmin@dsansw.org.au :
الشبكةdownsyndromensw.org.au :

فكتوريا

جمعية متالزمة داون يف فكتوريا
هاتف(03) 9486 9600 :
بدل مكاملة محلية1300 658 873 :
فاكس(03) 9486 9601 :
بريد إلكرتونيinfo@dsav.asn.au :
الشبكةdownsyndromevictoria.org.au :

كوينزالند

غربي أوسرتاليا

جمعية متالزمة داون يف غربي أوسرتاليا
هاتف(08) 9368 4002 :
بدل مكاملة محلية1800 623 544 :
فاكس(08) 9368 4006 :
بريد إلكرتونيadmin@ :
downsyndromewa.org.au
الشبكةdownsyndromewa.org.au :

تسمانيا

متالزمة داون يف تسمانيا
(مسجلة رسميًا)

هاتف1300 592 050 :
بريد إلكرتونيinfo@ :
downsyndrometasmania.org.au
الشبكةdownsyndrometasmania.org.au :

جمعية متالزمة داون يف كوينزالند
(مسجلة رسميًا)
هاتف(07) 3356 6655 :
فاكس(07) 3856 2687 :
بريد إلكرتونيoffice@dsaq.org.au :
الشبكةdsaq.org.au :

هاتف(08) 8985 6222 :
فاكس(08) 8985 6266 :
بريد إلكرتونيdsant@octa4.net :
الشبكةdownsyndroment.com.au :

جنوب أوسرتاليا

إقليم العاصمة األوسرتالية

جمعية متالزمة داون يف جنوب أوسرتاليا
هاتف(08) 8245 4600 :
فاكس(08) 8346 4521 :

بريد إلكرتونيinfo@downssa.asn.au :
الشبكةdownssa.asn.au :

اإلقليم الشمايل

هاتف(02) 6290 0656 :
فاكس(02) 6290 0656 :
بريد إلكرتونيadmindsa@actdsa.asn.au :
الشبكةactdsa.org.au :
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downsyndrome.org.au

