
االستعداد للتعلم
فحص صحة طفلك لدى بلوغه 30 شهًرا

إعداد طفلك لدخول الحضانة وخوض حياة جديدة

Arabic



ما األمور التي يشتمل عليها هذا الفحص؟ 
يتضمن فحص االستعداد للتعلم القيام بزيارة قصيرة إلى الزائر الصحي الخاص 

بكم؛ علًما بأن هذه الزيارة تستغرق مدة تتراوح ما بين 30 و40 دقيقة. وسوف 
يطرح الزائر الصحي عليكم بعض األسئلة حول مدى تطور قدرة طفلك على 

التحدث ومدى تقدم سلوكه. وال شك أن هذه الزيارة تمثل أيًضا فرصة جيدة لطرح 
أي تساؤالت تدور في ذهنك حول صحة طفلك. 

 من الشخص المناسب الذي
ينبغي أن يرافق طفلك؟

من المهم بالفعل أن يحضر طفلك إلى 
الفحص بصحبة مقدم الرعاية الرئيسي 

المنوط برعايته. وتكمن أهمية هذا األمر 
في رغبة الزائر الصحي في معرفة مدى 
نمو طفلك، وُيعد مقدم الرعاية الرئيسي 
للطفل الشخص األنسب الذي يعرف كل 

صغيرة وكبيرة حول مدى نموه.

لماذا نقدم لطفلك فحص االستعداد للتعلم؟ 
من المنتظر أن يبلغ طفلك 30 شهًرا خالل فترة وجيزة؛ ومن ثّم 
توصي التوجيهات الجديدة للحكومة بأنه يتعين أن يخضع جميع 
األطفال لفحص صحتهم ونموهم ومدى تطور قدراتهم في هذه 

المرحلة العمرية. وقد روعي تصميم هذا الفحص للتأكد من تمتع 
طفلك بصحة جيدة ونموه بشكل طبيعي قدر اإلمكان؛ وذلك 

لضمان استعداد الطفل للتعلم لدى دخوله الحضانة ثم المدرسة.



 ما اإلجراءات المتخذة في حال كان 
طفلي يحتاج إلى مساعدة؟ 

في حال تم تحديد أية مسائل طبية تعتري صحة 
الطفل، فسوف يناقش الزائر الصحي الدعم الذي 

يمكن تقديمه للمساعدة في تهيئة طفلك لدخول 
الحضانة. وقد يتضمن هذا الدعم تغييرات بسيطة 

يمكن إجراؤها في المنزل لتعزيز نمو الطفل. وربما 
يتطلب األمر كذلك القيام بزيارة أخرى إلى الزائر 

الصحي للوقوف على مدى تحسن األمور. وبدالً من 
ذلك، قد يطلب الزائر الصحي دعًما من أفراد آخرين 
متخصصين في تقديم الرعاية الصحية للمساعدة في 

تهيئة طفلك وإعداده للتعلم.

ويحظى فحص االستعداد للتعلم بأهمية كبيرة؛ إذ توضح الدالئل أن هذا الفحص من 
شأنه اإلسهام في تعزيز فرص طفلك لدى دخوله إلى المدرسة والحًقا عند خوضه 

حياة جديدة. ونحن نعي جيًدا بأن القيام بمثل هذه الزيارات يبدو أمًرا شاًقا وعسيًرا 
على اآلباء ومقدمي الرعاية الذين يحفل وقتهم بمشاغل جّمة، لكننا نرغب في إعداد 
طفلك لدخول الحضانة وندرك أنه ال شيء يشغل بالكم سوى تحقيق األفضل ألطفالكم.

ترد التفاصيل ذات الصلة بموعد الزيارة في خطاب 
مرفق طي هذه النشرة. وإذا كانت لديكم أية مشكالت 
بشأن موعد الزيارة، يرجى االتصال بالزائر الصحي 
الخاص بكم باالستعانة بالتفاصيل الواردة في خطاب 

تحديد موعد الزيارة لترتيب موعد آخر. 
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