
 

 

 

 
 Help Me Grow النمو على ساعدني

 Help Me Growاوهايو في الصغاروالعائالت واالطفال النساءالحوامل ودعم لمساندة نظام 
 المبكر والتدخل المنزلية الزيارات خالل والدعم الخدمات تقديم تم

 
 

 
 

 تأخرفي من يعانون الذين صغار اطفاللديها  الالتي العائالت Help me grow لبرنامج المبكر التدخل يدعم
 وقت فيها عائلتك تمضي اخرى اماكن او منزلك في البرنامج خدماتتقديم  يتم عادة.  تطويرية واعاقات النمو

 .  وتطويره طفلك تعلم تعزيزل امكانياتك على ،ويبنون
 

 احالته؟ يجب من
طبي  تشخيص اوعلى التطور حول قلق هناك يكون عندما الثالثة سن الى الوالدة من الصغار واالطفال الرضع

 تطورهم الطبيعي   . ير على تاثمع احتمال وجود 
 

 تتوقع؟ ان ماذايمكنك
 اساسية اتصال جهة بمثابة الخدمة منسق سيكون,  لعائلتك خدمة منسق بتعيين المحلي البرنامج يقوم بعداالحالة

 سيحصل بالبرنامج لالنضمام مؤهال طفلك اذاكان, البرنامج مع رحلتك في عائلتك سيدعمالبرنامج. مع لديك
 اهتمامات اكثرعلى تتعرف سيجعلكالبرنامج  في فريقك.  واالسرة الطفل تقييم الكمال موافقتك الخدمةعلى منسق
 تحقيقها في ترغب التي النتائج لتطوير المعلومات هذه يستخدمون سوف.  اسرتك واولويات واعمال,وقدراته طفلك

 خدمة خطة نتائج كتابة يتمعائلتلك  .  وخطة الفردية العائلة خطةخدمة من جزءا النتائج هذه بعدهاتصبح. 
 لعائلتك الحياةالحقيقية وانشطة روتين ضمن به القيام اوعائلتك طفلك من ماتريد اساس على الفردية العائلة

 ايضاالخدمات يصف الفردية العائلة خدمة خطة. لعائلتك علىماهومهم وسيركزون الخاصة كلماتك سيستخدمون.
 .  النتائج تحقيق في لمساعدتك ضرورية ستكون التي

 

 المبكر فوائدالتدخل
 اكثرقدرة كانوا انهم عنطفالهم البرنامج اوهايو المخدومين ب اهالي من% 95 اكثرمن , صرحاالخيرة السنوات في

عدد مماثل ان البرنامج ساعدهم على  وصرح. جديدة مهارات واكتساب جديدة اشياء تعلم في طفلهم دعم على
 توصيل احتياجات اطفالهم لالخرين .

 
 

 

 

 
 

 المبكرة للطفولة منزلية زيارات
 اوهايو/  دائرةالصحة

 اي بدون تقديمه ويتم المنزل اساسه تطوعي هوبرنامجHelp Me Grow Visiting   (HV   )برنامج ان
 ودعم معلومات يقدم نهجاعطوفا جيديستخدمون بشكل ومتدربين اخصائيين زوارناالمنزليين لعائلتك، تكاليف

 – االولى السنوات خاللصحيا  لتعزيز وجود نموا والثقة واالدوات بالمهارات االبوين بتمكين ويقوموم اثناءالحمل،
 من التطور. الفترة الحرجة 

 

 احالته؟ يجب من
 لديها اطفال صغار  . التي والعائالت النساءالحوامل

 تتوقع؟ ان ماذايمكنك
 الرعاية(help me growالزائر المنزلي لبرنامج )سيقدم  زائر منزلي لك ,  تعيين سيتم احالةعائلتك يتم بمجردان

 القيام وكل ما تستطيع الطفل وتطور الحمل حول لك بالنسبة اهمية االكثر الموضوعات حول الموثقة والمعلومات
 ضغوط مع التعامل اوكيفية النوم مع التعامل وكيفيةالطفل , بكاء تهدئة أوكيفية,  صحي حمل على للحصول به

 استناداالى المجتمعية بالمصادر وربطك,  مخاوفكالى  سيستمعالمنزلي سيساعدك بها  ,  زائرك. الوالدين
  لك ولطفلك. لنجعل قراراتك افضل قرارات فيك نستثمر.  احتياجاتك

 

 المنزلية : فوائدالزيارات
% اقل 48النساء الحوامل المسجالت في البرنامج على اطفال بوزن منخفض بنسبة  حظيتصحية : والدة نتائج

  .من غيرهن
صفوفهم الثالثة  في اعلى% 25 نسبة سجلوا البرنامج في شاركو الذين  االطفالللمدارس : زيادة استعداداالطفال

 االولى في امتحان التحصيلي  للقراءة و الرياضيات. 
 
 

التسجيل أو البرامج هذه حول المزيد لمعرفة  

 يمكن االتصال

1-800-755-GROW 

 او زيارة الموقع االلكتروني

www.helpmegrow.org 

Arabic 

http://bit.ly/ReferToHMG

