طفلك في عمر  18شه ًرا (عام ونصف)
توفر طريقة لعب طفلك وطريقة تعلمه وتكلمه وترصفه أدل ًة مهمة عىل تطور طفلك .مراحل التطور هي األشياء التي ميكن ملعظم األطفال
القيام بها عند بلوغهم عم ًرا معي ًنا.
تحققي من األهداف التي وصل لها طفلك بوصوله عمر  18أشهر .خذي هذا معك وتحديث إىل طبيب طفلك يف كل زيارة عن املراحل التي
حققها الطفل وما الذي ينبغي توقعه بعد ذلك.

ما الذي يفعله معظم األطفال يف هذا العمر:
اجتامع ًيا/عاطف ًيا

Tيحب إعطاء األشياء لآلخرين كجزء من اللعب
T
Tقد يصاب بنوبات غضب
T
Tقد يخاف من الغرباء
T
Tيظهر الحب لألشخاص املألوفني له
T
Tيلعب ألعابًا تخيلية بسيطة مثل إطعام الدمية
T
Tقد يتعلق مبقدمي الرعاية يف املواقف الجديدة
T
Tيشري ليطلع اآلخرين عىل ما يثري اهتاممه
T
Tيستكشف مبفرده ولكن يف وجود أحد الوالدين مبقربة منه
T

اللغة/التواصل

Tيقول العديد من الكلامت املفردة
T
Tيقول ويهز رأسه مش ًريا إىل “ال”
T
Tيشري ليطلع اآلخرين عىل ما يريده
T

ترصيف مبك ًرا بالتحدث إىل طبيب طفلك إذا كان طفلك:
Tال يشري إىل األشياء ل ُيطلع عليها اآلخرين
T
Tال ميكنه امليش
T
Tال يعرف الغرض من استخدام األشياء املألوفة
T
Tال يُقلِّد اآلخرين
T
Tال يكتسب مفردات جديدة
T
Tال يقول  6كلامت عىل األقل
T
Tال يالحظ أو ال يعرتض عند مغادرة مقدم الرعاية أو عودته
T
Tيفقد مهارات كانت لديه بالفعل
T
إذا الحظت أيًا من هذه العالمات التي تشري إىل وجود تأخر محتمل يف التطور ،فأخربي
طبيب أو ممرضة طفلك واتصيل بـ 311للسؤال عن التدخل املبكر.

اإلدراك (التعلم ،التفكري ،حل املشكالت)

Tيعرف الغرض من استخدام األشياء األشياء؛ مثل الهاتف ،الفرشاة ،امللعقة
T
Tيشري لجذب انتباه اآلخرين
T
Tيظهر االهتامم بالدمى أو دمى الحيوانات املحشوة بالتظاهر بإطعامها
T
Tيشري إىل جزء واحد من أجزاء الجسم
T
Tيشخبط مبفرده
T
Tميكنه اتباع األوامر الشفهية املكونة من خطوة واحدة دون أن تصاحبها أي إمياءات
T
(إشارات إيضاحية)؛ عىل سبيل املثال ،يجلس عندما تقول له “اجلس”

تويص ( American Academy of Pediatricsاألكادميية األمريكية لطب األطفال)
بأن يتم فحص األطفال ملتابعة التطور العام واكتشاف حاالت التوحد يف زيارة عمر 18
شه ًرا .قومي بسؤال طبيب طفلك بشأن فحص تطور طفلك.
املحتوى الذي توفره مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها ،تعريف عىل العالمات .برنامج الترصف املبكر .للمزيد من املعلومات ،اذهب إىل
.www.cdc.gov/ActEarly

الحركة/التطور البدين

Tمييش مبفرده
T
Tميكنه صعود الدرجات والركض
T
Tيسحب األلعاب أثناء امليش
T
Tميكنه املساعدة يف خلع مالبسه
T
Tيرشب من كوب
T
Tيأكل مبلعقة
T

إن نمو طفلك يشمل ما هو أكثر من النمو البدني
ملعرفة املزيد عن التطور قم بزيارة  nyc.govوابحث عن املصطلح “”Child Development

