برنامج

التدخل المبكر
بمدينة نيويورك

الوسائل التكنولوجية المساعدة:

مبكرا ،كانت
كلما كان التدخل
ً
النتائج أفضل

أدوات لمساعدة طفلك على التعلم واللعب
تساعد األجهزة التكنولوجيةالمساعدة ال ُرضع

واألطفال الصغار المشاركين في برنامج التدخل المبكر على اللعب والتعلم

والتفاعل مع اآلخرين .قد تكون األجهزة بسيطة أو معقدة .وهي تتضمن:
سماعات األذن
أدوات تساعد األطفال على التحدث والفهم

ألعابًا مزودة بأضواء وأصوات لألطفال الذين يعانون من صعوبات في الرؤية
أنوا ًعا خاصة من عربات األطفال وأجهزة المساعدة على الوقوف ومشايات ودعامات لألطفال الذين يعانون من التأخر الحركي
مالعق أو أكواب خاصة يمكنها مساعدة طفلك في األنشطة اليومية

لمعرفة المزيد ،تحدث إلى معالج التدخل المبكر الخاص بك.
إذا اتفقت أنت ومعالج التدخل المبكر الخاص بك على أن األجهزة التكنولوجية المساعدة قد تكون مناسبة لطفلك وعائلتك:
سوف يتصل أحد أعضاء فريق التدخل المبكر الخاص بك ،بعد الحصول على إذن كتابي منك ،بطبيب عائلتك من أجل الحصول على وصفة طبية لكل
جهاز.
ثم سيقوم فريقك بإرسال الطلب.
بعد موافقة طاقم عمل برنامج التدخل المبكر على الطلب ،سوف يتعاون أحد مقدمي الخدمات معك ومع معالجك من أجل اختيار الجهاز المناسب لطفلك
ومواءمته وف ًقا للحاجة.
بمجرد حصولك على الجهاز ،فسيقوم مقدم الخدمة ومعالج برنامج التدخل المبكر الخاص بك بتعليمك كيفية استخدامه بصورة آمنة.

قم بتجربة المعدات لمعرفة ما هو االختيار األنسب لطفلك.
ً
بسيطا للغاية ،كملعقة
قد تكون بعض األجهزة معقدة للغاية ،ولكن عاد ًة ما يكون الجهاز األنسب لطفلك
ذات مقبض سميك.
يمكن لمركز وسائل المساعدة التكنولوجية لألشخاص ذوي اإلعاقات
()United Cerebral Palsy of New York City TRAID Center
التابع التحاد الشلل الدماغي بمدينة نيويورك مساعدتك مجا ًنا لمعرفة المزيد عن األجهزة
التكنولوجية المساعدة .وقد تكون بعض األشياء متاحة القتراضها وتجربتها مع رضيعك
أو طفلك الصغير .يمكنك التواصل ،مع معالجك أو بمفردك ،مع مركز TRAID
على مستوى المدينة على الرقم  ،718-436-7979الرقم الداخلي  ،711أو
عن طريق البريد اإللكتروني  techworks@ucpnyc.orgللتحدث عن
احتياجاتك أو تحديد موعد لمعرفة معلومات بشأن األجهزة.
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