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  (IFSP)اخلدمة الفردية األسرية خطة : العنوان

  منوذج حملي
  سوزان بنت سلمان الغامن: املشارك 

  
  

  خطة اخلدمة األسرية الفردية
  

 الصادر  (IDEA'97)هي عبارة عن جزء من النظام القانوين األمريكي املعروف بـ 
ايل م، وهذا النظام فاعـل علـى املـستوى الفـدر          ١٩٩٩م وحمدث يف    ١٩٩٧سنة  

 األطفـال ذوي    ضمن حـق  يات املتحدة األمريكية وي   لة الوال ومستوى الوالية يف دو   
والتعليميـة  اإلحتياجات اخلاصة يف احلصول على كافة اخلدمات التأهيلية والتدريبيـة           
غرف املصادر  سواء بالتعديل أو التكييف أو التدريب الفردي أو املساعد الشخصي أو            

  . متكينهم من حتقيق أقصى إمكانيام مما يدعم أو يساعد يفهغريأو 
 (IEP) القانوين يشمل إعداد وثيقة قانونية مبسمى اخلطة التعليمية الفرديـة            النصإن  

 اخلطة الفردية للخدمة األسرية لألطفال من سـن       مبسمى  لألطفال يف عمر املدرسة أو      
قـانوين  كالً من هاتني الوثيقتني عبارة عن عقد        الوالدة وحىت ثالث أو مخس سنوات       

ملزم بني أسرة الطفل واحلكومة ممثلة يف الس التعليمي احمللي الذي تتبع لـه منطقـة      
  .سكن عائلة الطفل

سوف نستعرض فيما يلي احملتويات اإللزامية للخطة الفردية للخدمات األسرية ومن مث            
طار خدمات التدخل املبكر اليت توفرهـا       إسيتم شرح أسلوب تبين هذه الوثيقة ضمن        

  .معية اخلريية ملتالزمة داوناجل
  
  



  ٢

   :(IDEA)حمتويات الربنامج الفردي خلدمة األسرة حسب
باإلضافة إىل املعلومات األولية املعتادة كاإلسم وتاريخ امليالد والوصي القانوين وغريها           

  :يلي فعلى اخلطة الفردية للخدمة األسرية أن تشمل كحد أدىن ما
 : ائية اخلمسةمستوى أداء الطفل يف النواحي النم .١

التكيفيـة  ،اجلسدية ، احلركية، املعرفية، التواصل، اإلجتماعيـة، العاطفيـة          (
 ).لية،اإلستقال

 .التطلعات واألولويات ذات العالقة بنمو وتطور الطفل: املوارد اإلسرية .٢
النتائج املأمولة للطفل واألسرة وكافة ما يتعلق ذه النتائج من توقيت و معيار              .٣

 .رائيةجإجناح وخطوات 
وطبيعتها وأسلوب  اخلدمات املطلوبة واملالئمة للطفل و األسرة وحتديد تكرارها          .٤

 .توفريها
 اليت سيتم توفري اخلدمات فيها واليت يفترض أن تكون أقرب ما يكـون              البيئة .٥

 .للبيئة الطبيعية للطفل واألسرة
 .نتهاءتاريخ البدء وتاريخ اإل: الفترة الزمنية اليت سيتم توفري اخلدمات فيها .٦
 .املدرب املسؤول عن توفري اخلدمات/ إسم الشخص .٧
مـن التعلـيم أو     اخلطوات اإلجرائية املطلوبة إلنتقال الطفل للمرحلة الالحقة         .٨

 .التأهيل
يـسمح  اليت  دمات  اخلاخلدمات األخرى مثل اخلدمات الصحية أو غريها من          .٩

ة ب ظـروف األسـر    سجزء من تكاليفها ح   القانون األمريكي بتحميل األسرة     
 .على أن يوضح املقدار السنوي الذي سوف تتحمله األسرة وأهدافه

املقبول ألي خطة فردية للخدمة األسـرية       احلد األدىن    الثمانية األوىل متثل هذه البنود    
  .وميكن إضافة البند التاسع حسب احلاجة

طـة  بتوسيع إطـار اخل   تقوم  اخلاصة أو املتميزة    أو الربامج   املراكز  الكثري من    علماً بأن 
مستوى وعي أسـرة    حسب طبيعة ومنهجية العمل كما يساهم       ليشمل تفاصيل أكثر    



  ٣

 حيث أن هلم احلـق    يف توسيع إطار اخلطة     الطفل حبقوقها القانونية و احتياجات طفلهم       
  . باملطالبة خبدمات معينة إذا استطاعوا إثبات حاجة طفلهم هلاالقانوين

  
  

 أدبيـات   طوات العمل املثالية اليت أثبتت    إذ علمنا بأن هذه احملتويات تعكس مراحل خ       
 لكـالً   لوصول ألفضل نتائج ممكنه للتدريب أو التأهيل      لالتدخل املبكر الغربية جدواها     

الوثيقة كأسـاس   ية استلهام هذه احملتويات وهذه       نتمكن من فهم أمه    من الطفل وأسرته  
جود قانون  مرجعي عند ختطيط للخدمات التأهيلية لألطفال وأسرهم بغض النظر عن و          

  .ملزم ذه احملتويات
املهـام يف    هذه احملتويات ال تشمل أساليب التدريب املختلفة وتوزيـع األدوار و           إن 

 يف العمليـة    أساسية هذه املكونات    أن عمل الفريق بالرغم     ةطبيعالعملية التأهيلية و ال     
 إلتزامها بقائمة   التأهيلية وتعمل املدارس املختلفة يف التأهيل بأساليب خمتلفة بالرغم من         

طرق اآلن إىل مثال صغري لتوضيح الفرق فعلى سبيل املثال البند األول            نتاحملتويات وس 
 إجراءه بعدد من اإلختبارات اليت قد تكون مبينة على     املتعلق مبستوى آداء الطفل ميكن    

  :األساليب التاليةأو جمموعة من أحد 
أساسي ملايستطيع الطفـل    إعتماد إفادة األسرة كمصدر     تقرير األسرة وذلك ب    .١

 .القيام به وذلك قد يكون بإختبار مقنن مبين على أسلوب إفادة األسرة
 املراقبة املباشرة لتفاعل الطفل مع أحد أفراد األسرة يف موقع عيادي  .٢

(free observation).  

املراقبة املباشرة لتفاعل الطفل مع أحد أفراد األسرة يف املرتل          :التقييم الوظيفي  .٣
 .(functional assessment) ار الروتني اليوميضمن إط

التفاعل املباشر بني املقيم والطفل وفق شـروط اإلختبـار          : اإلختبارات املقننة    .٤
(formal testing). 

 .(Dynamic assessment)التقييم احليوي أو التفاعلي  .٥
 .(Descriptive assessment)التقييم الوصفي .٦



  ٤

ا لسلـسلة مـن     ط مقننة أثناء اإلختبار وإمن    ورش خيضعان ل  ال) ٢،٣،٥،٦(كالً من رقم    
  . واستراتيجيات وأساليب عامة يف مجع العلوماتقوائم النمو التطوري

  

إذا فإن اخلطة الفردية للخدمات األسرية تشكل الضابط القانوين حلصول الطفل و أسرته             
ة كما أـا    على اخلدمات األساسية واليت تستويف احتياجاته عرب اخلطوات العلمية املثالي         

تنص على ضرورة توفري هذه اخلدمات يف البيئة اإلعتيادية أو الطبيعية مبعىن جتنب املراكز              
اخلاصة و العزل التعليمي للطفل وأسرته، ولكنها تتمتع مبرونة كبرية على صعيد أساليب             
التنفيذ واستراتيجيات التدريب و اإلجراءات التفصيلية للعمل مما يولد فـضاء جتـرييب             

  .امج املختلفةللرب
  

  :النموذج احمللي
عندما بدء التخطيط لربامج التدخل املبكر لألطفال من ذوي متالزمة داون وأسرهم يف             
اجلمعية اخلريية ملتالزمة داون وبعد دراسة عدد من البدائل املمكنـة والتعـرف علـى               

رديـة خلدمـة    النماذج احمللية و العربية يف توفري هذه اخلدمات مت تبين أمنوذج اخلطة الف            
  :العناصر التاليةاألسرة خلدمة 

 .إطار منظم للخطوات األساسية أو مراحل العمل .١
أو وثيقة رئيسية تشمل املعلومات األساسية عن الطفل واألسرة وتشكل مرجـع             .٢

ح اإلجنازات والصعوبات واملقترحات واخلطـوات      يمستمر وحمدث لتوض  سجل  
 . واألسرة للربنامج التأهيلي اخلاص بالطفلاملستقبلية

التوقعـات و   تعمـل علـى توضـيح       مرجعية مشتركة لألسرة والعاملني معها       .٣
 .اإللتزامات من الطرفني

ال متلك أي صفة قانونيـة ملزمـة ألي         لنظام السعودي   ل تباعاًوهكذا بالرغم أن اخلطة     
طرف لكنها كوثيقة خدمت يف الوصول ألهداف مشتركة وحمددة بني الطرفني، وذلـك             

 واليت  د سواء  العديد من األسر والعاملني على ح      تكررة لدى صعوبات امل بعض ال لتجاوز  
  :تطرقت هلا أدبيات التأهيل كالتايل



  ٥

 ]"الغري واقعية"التوقعات [ لعملية التأهيل املأمولة األهداف واقعية معد .١
التوقعـات  "وهـي   ب مع املستوى الفعلي للطفل عكساً        أو تلك اليت ال تتناس     .٢

 " املتدنية
التراكمي حيث تتكرر األهداف لنفس األطفال على صعيد فترات         غياب العمل    .٣

 .زمنية طويلة
  .للطفل وأسرتهاملدى العشوائية يف التخطيط للتأهيل و غياب النتائج طويلة  .٤

  
  

  برامج التدخل املبكر يف اجلمعية واخلطط الفردية
  
كالتايلم برنامج التدخل املبكر إىل قسمني على أساس الفئة العمرية قس:  

ثالث سنوات ونصف وحـىت     ال (وتستقبل األطفال يف عمر   الفصول التعليمية    .١
 .خطة التعليمية الفرديةتبعاً للوتقدم اخلدمة ) السبع سنوات

) نـصف ثالث سنوات و  ستة أشهر حىت    (جمموعات اللعب وختدم األعمار من       .٢
 .لخطة الفردية للخدمة األسريةتبعاً لوتقدم اخلدمة 

إىل برنامج جمموعات اللعب فقط بصفته الربنامج الـذي         سوف نتطرق يف هذه الورقة      
  .يتعامل مع اخلدمات من منطلق أسري باألساس

  
  
  
  
  
  
  



  ٦

  

  اخلطط الفردية 
  برنامج جمموعات اللعب

  
  التعديالت/ املسرية

 العمـل فيهـا علـى   ما سوف يتم وصفه اآلن هو عبارة عن ملخص للكيفية اليت بدأ  
 و التعديالت والتغريات اليت أجريـت       لعمل فيها وإجراءات ا  اخلطط الفردية    حمتويات

 سوف نتطرق إىل أسلوب عمل الفريق يف التقييم علماً بأن هـذا              لذلك عليه باإلضافة 
 الوصف خمتصر ومقتصر على العناصر ذات العالقة املباشرة باخلطط الفردية ملنهجية و           

  . هذه الورقةنطاقعن اليصف الربنامج ككل خلروج هذا 
  

 وقد احتوت اخلطة    "خلدمة األسرة اخلطة الفردية   " نامج مت استخدام مسمى   عند بدء الرب  
  :على العناصر التالية

 ومنط التفاعل داخل    وصف تفصيلي لنقاط القوة والضعف يف الوضع األسري        .١
 .األسرة

 .وصف تفصيلي لنقاط القوة والضعف يف البيئة املرتلية .٢
 .وصف تفصيلي للحالة الصحية للطفل .٣
ااالت النمائية للجانـب    (توى األداء الوظيفي للطفل يف      وصف تفصيلي ملس   .٤

 .) اإلجتماعية ، اإلستقاللية، احلركي الكبري والدقيق والتواصلاملعريف،
 . الطويلة املدى والقصرية املدى لكل من اجلوانب النمائيةاألهداف .٥
 .النتائج الوظيفية املتوقعة للطفل بنهاية الفترة الزمنية للخطة .٦
 .ملية املتوقع حتقيقها على صعيد الوضع األسري والبيئة املرتليةالنتائج الع .٧
 .اخلدمات اليت سوف تتلقاها األسرة والطفل .٨

  



  ٧

بعد الفصل الدراسي األول لبدء اخلدمة أعرب الفريق بأن غالبيـة األسـر ال تتقبـل                
" الولد" بينما ترى األسرة أن      بأن اخلطة تستهدف األسرة   مسمى اخلطة حيث أنه يربز      

 عليه مت تغيري املسمى إىل اخلطة الفردية خلدمـة الطفـل            بناءاً لذي حباجة للتدريب  هو ا 
استمرت كافة عناصر احملتويات حيـث      واألسرة وهذا هو املسمى املستخدم حىت اآلن        

  . فعاليتها مع تطوير مناذجها وأساليب مجع املعلومات و توثيقها أثبتت
  

و إبـداء   تماع نتائج التقييم للمناقـشة      عند بدء الربنامج كانت األم تدعى حلضور إج       
توضـيح تطلعاـا    لو  النتائج   يف   رأيهامستوى آداء الطفل الذي توصل له الفريق و         

  . الثاين وهو إجتماع إعتماد اخلطةجتماعاإلاألهداف ومن مث تدعى إىل بالنسبة إىل 
 وبنـاء    وكان حضور األم إلزامياً إلستكمال كالً من اإلجتماعني بعد فصلني دراسيني          

 اختياراياً وقلة نادرة من     جتماع األول على طلب الكثري من األمهات أصبح حضور اإل       
األمهات يقمن حبضوره حيث أن الغالبية العظمى من األسر تعتقد بأن فريق التأهيـل              

 وإن مستوى اآلداء الذي توصل له الفريـق   أقدر على حتديد األولويات املناسبة للطفل     
  .ليس حباجة لنقاش

  
  :قائمة على أساسللطفل واألسرة د بدء الربنامج كانت منهجية التقييم عن

 . مع عدد من أفراد األسرةالتقييم الوظيفي يف البيئة املرتلية .١
 .التفاعل بني الطفل واألم يف املركز .٢
 .تطبيق القوائم النمائية لتسلسل املهارات .٣

 البيئة املرتلية واإلقتصار    اإلستغناء عن التقييم الوظيفي يف    بعد الفصل الدراسي األول مت      
على تقييم البيئة املرتلية بشكل عام بسبب الظروف اإلجتماعية اليت تعيق التنقل احلـر              

، حيث أن طبيعة التركيبة السكنية ليست مفتوحة للغرباء         للمقيمة داخل مرتل األسرة   
ومن الصعوبة على األسرة التصرف بشكل عفوي بوجود شخص غريب معها داخـل             

 علماً )أنظر إجراءات العمل احلالية  ( كما مت تطوير عدد إضايف من عناصر التقييم          البيت
بأنه يف مراحل الحقة بعد بناء عالقة إجيابية بني األم واملدربة والطفل والقيام بعدد مـن       



  ٨

الزيارات املرتلية تعمل املدربة على تقييم اآلداء الوظيفي يف املرتل ويتم وضع أهـداف              
لكن هذه اخلطوة ال تأيت من بداية وضع اخلطة و إمنا يف مرحلة الحقـة               مالئمة للنتائج   

  .وتعترب مبثابة تطور أو تعديل على األهداف
  

 مـرتل   هـي  عند بدء الربنامج كان من املخطط أن تكون البيئة اليت يتم التدريب فيها            
دف تواصل األمهـات مـع بعـضها وتـشكيل         األسرة مع حضور دوري للمركز      

  .وتواصلجمموعات دعم 
 حيـث أن  مل نتمكن من تطبيق هذا األسلوب بسبب اإلتساع اجلغرايف ملدينة الرياض             

بعد املسافات خيفِّض إنتاجية املدربات إىل الثلث مبقابل حضور األمهات لتلقي اخلدمـة             
 كمجموعات يصل عددها إىل ستة أمهات مع اإلستمرار يف توفري جلـسات             يف املركز 

  .فردية حسب احلاجة
 زيارتني مرتليـتني فقـط       إدخال الزيارات املرتلية كجزء أقل من اخلدمة مبعدل        كما مت 

خالل كل فصل دراسي دف املتابعة وتقدمي املقترحات ذات العالقة بالتدريب املرتيل            
كما مت تطوير لربنامج تدريب مرتيل حتدد فيه األهداف التدريبية وتقوم املدربة مبتابعـة              

  .الطفل موعة التدريب األسبوعية األم ونتائجه أسبوعياً عند حضور
  

عند بدء الربنامج كانت هناك حماوالت ختطيطية حملاولة العمل مع األسرة ككل ليس يف              
اجلانب التدرييب املباشر ولكن على مستوى التواصل مع األب دف مناقشة أوضـاع             

التجربـة  أسرية معينة أو جلسات إرشادية أو غري ذلك حسب احلالة الفردية ولكـن              
امليدانية أثبتت عدم فعالية هذا األسلوب وخروجه عن إمكانيات ونطاق عمل املركـز             

يأخذون ال  ية العظمى من اآلباء     بطاملا ال يوجد جانب رجايل للخدمات، حيث أن الغال        
مل اجلدية الكايف باإلضافة لتفاصيل أخرى متعلقة بطبيعة التركيبة         املرشدة النسائية مبح  

   .ليةاإلجتماعية احمل
على مواضيع  قتصر  اليت ت عليه فإن التعامل مع األب يتم يف الغالية العظمى من احلاالت            

آنية حمددة وليست عالقة مستمرة وذات اتصال مباشر باخلطة الفردية مما يعىن أننـا ال     



  ٩

نعمل يف احلقيقة مع األسرة وإمنا مع اجلانب النسائي مع األسرة حيـث تـشارك يف                
  .خوات أو إحدى عضوات األسرة املمتدة كاخلالة أو زوجة األباخلطط أحياناً األ

  

  :اإلجراءات احلالية للعمل
 .استقبال وتسجيل الطفل .١
 إذ اتضح إمكانية    ، و  دف حتديد طبيعة احتياجات الطفل     يإجراء تقييم مسح   .٢

 .هيتم إحلاقربنامج جمموعات اللعب بإلتحاق الطفل 
 : منيتم تقييم مستوى اآلداء وذلك بتقييم كالً .٣

 :تفاعل األم والطفل يف  . أ
 . (semistructered activities) أنشطة شبه منظمة  .١
 .)تغسيل،وجبة طعام (أنشطة حياة يومية  .٢
 .تفاعل حر .٣

 ).حسب العمر(تفاعل الطفل مع أطفال آخرين  . ب
 .تفاعل الطفل مع الغرباء . ت
 .تقييم وصفي آلداء الطفل للمهارات النمائية يف اجلوانب املختلفة . ث
 .ظيفي للمهارات اإلستقاللية والتنقل والتكيفتقييم و . ج

والنتائج املأمولـة   إجتماع فريق العمل ملناقشة نتائج التقييم وتبادل املعلومات          .٤
 ".حضور األم إختياراي" واخلدمات املطلوبة للطفل واألسرة 

 .حتديد أولويات التدريب و األهداف بالتشاور مع األم .٥
 وحتديد أسلوب التدريب واستراتيجياته     اجتماع مناقشة األهداف طويلة األمد     .٦

 .)حضور األم إلزامي (بإستخدام عدد من املراجع واملناهج األمريكية
 كمرجع أساسـي لكافـة      يتم استخدام اخلطة الفردية لتدريب الطفل واألسرة       .٧

  .األنشطة التدريبية واألهداف املباشرة خالل الربنامج التدرييب



  ١٠

سواء على صعيد املتغريات أو     فل بالربنامج   طوال فترة إلتحاق الط   حتدث اخلطة    .٨
 وتـشكل   اإلجنازات من األهداف والنتائج والصعوبات واملقترحات املستقبلية      

 .سجل متكامل متسلسل زمنياً لفترة إلتحاق الطفل بربنامج جمموعات اللعب
  

  :أسلوب عمل الفريق
  :يشمل الفريق العامل على ختطيط وتنفيذ اخلطة كالً من

يسي يف املرتل وعادة ما يكون األم ويف حاالت اسـتثنائية جـداً             الراعي الرئ  .١
األخت أو اخلالة أو زوجة األب أو املربية وهي حالة املربية جيـب أن تكـون                

ة الطفل طوال الوقـت ولـيس       ة للطفل وهي املكلفة فعلياً برعاي     مربية متفرغ 
 . عملها كمساعدة مرتلية وهذه إستثنائات نادرة جداًمنكجزء 

يف علم الـنفس أو     شهادة جامعية   ة األساسية وهي عادة ما تكون حاملة        املدرب .٢
رياض األطفال أو التربية اخلاصة أو لديها خربة طويلة يف العمـل مـع ذوي               

 .اإلحتياجات اخلاصة
أخصائية التواصل وهي خمتصة حاصلة على شهادة جامعية يف عالج اضطرابات            .٣

 .التواصل
 حاصلة على شهادة جامعية يف العـالج        أخصائية العالج الطبيعي وهي خمتصة     .٤

 .الطبيعي
 أخصائيةمساعدة أخصائية عالج وظيفي وهي متدربة حصلت على تدريب من            .٥

 .ولديها عدد من الدورات متمكنة من اللغة اإلجنليزيةالعالج الوظيفي 
 .أخصائية خدمة إجتماعية و أخصائية نفسية .٦
 .املشرفة على الربنامج .٧

عملون كموظفات يف مركز اخلدمات ويسامهن يف تطـوير          ي كافة األعضاء املذكورين  
  .كافة حمتويات اخلطة الفردية السابقة الذكر

  ن يستِعنباألطباء من خمتلف التخصصات أو أخصائيني مثل التغذيـة أو           باإلضافة فإ
  .غريها حسب احلاجة بأسلوب اإلستشارة



  ١١

  
د يقوم أحد أعضاء الفريق     يتم العمل بأسلوب الفريق املتداخل التخصصات مبعىن أنه ق        

جبزء من دور اآلخر كما أنه يبدي رأيه ومقترحاته مبا يتجاوز حدود ختصصه أن هـذا                
التداخل يساهم يف كسر احلدود اإلفتراضية والنظرية للمجاالت النمائية اليت تقـسم            

  . الطفل إىل أجزاء كما أنه يصنع صورة واقعية ووظيفية للطفل وأسرته
ل التخصصات مفهوم سهل نظرياً صعب على التطبيق ألنه يتطلـب           إن الفريق املتداخ  

من األفراد جتاوز حدود ختصصهم ويف نفس الوقت اإلحتفاظ باحلدود املهنية و احترام             
  .رأي اآلخر

وقد كان تطوير هذه املهارات من التحديات اليت واجهها العمل حيث أن احلل األسهل          
وهذا مايـسمى الفريـق   مث مجع النتائج   التقسيم الواضح كالً حسب ختصصة      كان هو   

  .وسوف أقدم مثال صغري لتوضيح الفرق/ متعدد التخصصات سوياً بدون تداخل 
عندما تقوم أخصائية العالج الطبيعي بتقييم قدرة الطفل على التنقل توجه لـه ولـألم               

أو املـشي احلـر     ن التوجيهات ومتارس عدد من األنشطة مثل طلوع الدرج          مجمموعة  
ضن إطار الفريق املتعدد التخصصات فإن األخـصائية ال تنتبـه أو تـدون أي          وغريه  

مالحظات هلا عالقة بتفاعل األم والطفل أو فهم الطفل للتوجيهات اللفظية وغري ذلك             
هي معنية فقط باجلانب احلركي وعند حضور اإلجتماعات اجلماعية هي تديل برأيهـا             

  .الوصول ملرحلة التدريبفقط يف هذا اجلانب وكذلك األمر عندما يتم 
خل التخصصات فهي تقوم مبالحظة كافة اجلوانب اليت تسنح هلـا           اأما يف الفريق املتد   

الفرصة مبراقبتها وتبدي تعليقاا باملوافقة أو اإلختالف على نتائج اآلخرين وقد يكون            
ـ              دخل أثناء تدريبها احلركي للطفل جانب آخر متعلق بأتباع األوامر مثالً وهذا عادةً ي

  .ضمن إطار أخصائية التواصل
كل متخصص باإلضـافة إىل     إن مثل هذه املنهجية يف العمل تساعد على بناء مهارات           

أا توفر يف اإلمكانيات البشرية والوقت فال ميكن أي برنامج أن يوفر كافة التدريبات              
املطلوبة يف كل زيارة إذا كان كل جانب سوف يوفره الشخص صاحب اإلختـصاص              

افة إىل أنه أكثر عملية وطبيعية ففي احلياة العملية ال يوجد فـصل فعلـي بـني                 باإلض



  ١٢

قدرات الطفل حسب نوعيتها بل هي تتكامل آلداء مهام وظيفية معينة مثـل اللعـب               
  .واألكل وغريها

  

  : التوثيق واملتابعة
مت تطوير مناذج شهرية وأسبوعية متكاملة ومشتركة لكافة أعضاء الفريق حبيث ميكـن             

لنموذج لكافة أهداف الطفل وأسرته بدون فصل امللفـات حـسب           جوع لنفس ا  الر
املختص مع ذلك حتتفظ عضوات الفريق بأوراقها متابعها خاصة م يتم الرجوع هلـا              

  .حسب احلاجة
كما تتم املتابعة بإجتماعات أسبوعية وشهرية دورية ملناقشة التطـورات والـصعوبات          

  .تماعات الطارئة حسب احلالةواملقترحات واحللول باإلضافة لإلج
حيث تقضي املدربة الرئيسية أو املسؤولة عن اموعة مدة مخس إىل عشر دقائق مـع               
كل أم بشكل فردي عند حضورهم يف الصباح وقبل اإلنصراف ملناقشة الربنامج املرتيل             

  .وأي مستجدات أخرى طارئة
  

   :التحديات و الصعوبات
 :أعضاء الفريق .١

افـة  الفريق هو توفري املتخصصات فكما هو معـروف لك        حتديات بناء   أصعب  
  غيـاب العاملني يف اال وجود نقص كبري مـن أخـصائيات التواصـل و              

   .ألخصائيات العالج الوظيفي أو املهين
باإلضافة لتسرب املوظفات فكون اجلمعية جزء من القطاع اخلاص فإن هـذا            

 .يصعب و يؤخر وجود كوادر دائمة و أساسية يف املركز
٢.  
 :املرجعية العلمية والعملية للعمل .٣

كون جمال التأهيل والتدريب والتعليم اخلاص علم غريب وأمريكي باألكثرية فهو           
 مع واقعنا اإلجتماعي مما يولد عبء     ينطلق من مرجعيات وأساليب ال تتناسب       



  ١٣

إعادة البناء أو التخطيط حيث ال ميكن أخذ مناهج أو نظم جاهزة وتطبيقهـا              
  .سبيل املثال املهارات الوالديةحملياً فعلى 

إن كافة الربامج اجلاهزة األجنبية تفترض وجود مهارات والدية معينـة لـدى             
  .األسرة مثل قراءة القصص مع األطفال أو اللعب املشترك معهم

بينما عندما نتعامل حملياً حنن حباجة إلستثمار الوقت والتدريب على أساسيات            
  .نظيم وحمور الربامج التدريبية املالئمة لألمهاتمثل هذه مما يغري من توزيع وت

باإلضافة إىل ندرة املراجع العلمية والتجارب العملية ملؤسسات وخربات عربية          
 العمل يف اال مما يضع أمهية كبرية على استخدام املراجع األجنبية ويزيد عبء      

 .بالنسبة لعضوات الفريق غري املتمكنات من اللغة اإلجنليزية
جود بناء خدمايت جمتمعي متكامل تعمل اجلمعية ضمن إطاره مما يزيد من            عدم و  .٤

 .إعباء العمل للتفاصيل خترج عن نطاق أو إمكانيات اجلمعية
تاجة يف كـثري مـن      موارد األسرة حيث أن اجلمعية تتعامل مع أسر حم        ضعف   .٥

م عدد أفراد األسرة يشتت مواردها سواء من ناحية املال أو           األحيان فإن تضخ  
وقت أو العاطفة ويزيد من األعباء الوالدية فعالً قدرم على ختصيص جـزء             ال

 .من مواردهم هلذا الطفل بالتحديد
  

ي للخطط الفردية خلدمة األسرة والذي مت تطويرة يف         قطبيتنموذج ال لاستعراضاً سابقاً ل  
يـيم  ية ملتالزمة داون مبجهود مجاعي ونتيجة احلرص الدائم على إعادة تق          اجلمعية اخلري 

 للتعاون لتطوير   عامل فيها لديها كافة اإلستعداد    كافة األعمال واجلمعية ممثلة بالكادر ال     
  .أي مناذج حملية أخرى مبا توفر هلا من خربة يف اال


