
 

 

 

 

 
 Help Me Grow النمو على ساعدني

 Help Me Growاوهایو في الصغاروالعائالت واالطفال النساءالحوامل ودعم لمساندة نظام 
 المبكر والتدخل المنزلیة الز�ارات خالل والدعم الخدمات تقد�م تم

  

 
 

 تأخرفي من �عانون  الذین صغار اطفاللدیها  الالتي العائالت Help me grow لبرنامج المبكر التدخل یدعم
 وقت فیها عائلتك تمضي اخرى  اماكن او منزلك في البرنامج تقد�م خدمات یتم عادة.  تطو�ر�ة واعاقات النمو

 .  وتطو�ره طفلك تعلم تعز�زل امكانیاتك على ،و�بنون 
 

 احالته؟ �جب من
طبي  تشخیص اوعلى التطور حول قلق هناك �كون  عندما الثالثة سن الى الوالدة من الصغار واالطفال الرضع

 تطورهم الطبیعي   . یر على تاثمع احتمال وجود 
 

 تتوقع؟ ان ماذا�مكنك
 اساسیة اتصال جهة �مثا�ة الخدمة منسق سیكون ,  لعائلتك خدمة منسق بتعیین المحلي البرنامج �قوم �عداالحالة

 سیحصل �البرنامج لالنضمام مؤهال طفلك اذاكان, البرنامج مع رحلتك في عائلتك سیدعمالبرنامج. مع لد�ك
 اهتمامات اكثرعلى تتعرف سیجعلكالبرنامج  في فر�قك.  واالسرة الطفل تقییم الكمال موافقتك الخدمةعلى منسق
 تحقیقها في ترغب التي النتائج لتطو�ر المعلومات هذه �ستخدمون  سوف.  اسرتك واولو�ات واعمال,وقدراته طفلك

 خدمة خطة نتائج كتا�ة یتمعائلتلك  .  وخطة الفرد�ة العائلة خطةخدمة من جزءا النتائج هذه �عدهاتصبح. 
 لعائلتك الحیاةالحقیقیة وانشطة روتین ضمن �ه القیام اوعائلتك طفلك من ماتر�د اساس على الفرد�ة العائلة

 ا�ضاالخدمات �صف الفرد�ة العائلة خدمة خطة. لعائلتك علىماهومهم وسیر�زون  الخاصة كلماتك سیستخدمون .
 .  النتائج تحقیق في كلمساعدت ضرور�ة ستكون  التي

 
 المبكر فوائدالتدخل

 اكثرقدرة كانوا انهم عنطفالهم البرنامج اوهایو المخدومین ب اهالي من% 95 اكثرمن , صرحاالخیرة السنوات في
عدد مماثل ان البرنامج ساعدهم على  وصرح. جدیدة مهارات واكتساب جدیدة اشیاء تعلم في طفلهم دعم على

 توصیل احتیاجات اطفالهم لالخر�ن .
 
 

 

 

 
 

 المبكرة للطفولة منزلیة ز�ارات
 اوهایو/  دائرةالصحة

 اي بدون  تقد�مه و�تم المنزل اساسه تطوعي هو�رنامج)   Help Me Grow Visiting   )HVبرنامج ان
 ودعم معلومات �قدم نهجاعطوفا جید�ستخدمون  �شكل ومتدر�ین اخصائیین زوارناالمنزلیین لعائلتك، تكالیف

 – االولى السنوات خاللصحیا  لتعز�ز وجود نموا والثقة واالدوات �المهارات االبو�ن بتمكین و�قوموم اثناءالحمل،
 من التطور. الفترة الحرجة 

 
 احالته؟ �جب من

 لدیها اطفال صغار  . التي والعائالت النساءالحوامل

 تتوقع؟ ان ماذا�مكنك
 الرعا�ة)help me growالزائر المنزلي لبرنامج (سیقدم  زائر منزلي لك ,  تعیین سیتم احالةعائلتك یتم �مجردان

 القیام و�ل ما تستطیع الطفل وتطور الحمل حول لك �النسبة اهمیة االكثر الموضوعات حول الموثقة والمعلومات
 ضغوط مع التعامل او�یفیة النوم مع التعامل و�یفیةالطفل , �كاء تهدئة أو�یفیة,  صحي حمل على للحصول �ه

 استناداالى المجتمعیة �المصادر ور�طك,  مخاوفكالى  سیستمعالمنزلي سیساعدك بها  ,  زائرك. الوالدین
  لك ولطفلك. لنجعل قراراتك افضل قرارات فیك نستثمر.  احتیاجاتك

 
 المنزلیة : فوائدالز�ارات

% اقل 48النساء الحوامل المسجالت في البرنامج على اطفال بوزن منخفض بنسبة  حظیتصحیة : والدة نتائج
  .من غیرهن

صفوفهم الثالثة  في اعلى% 25 نسبة سجلوا البرنامج في شار�و الذین  االطفالللمدارس : ز�ادة استعداداالطفال
 االولى في امتحان التحصیلي  للقراءة و الر�اضیات. 

 
 

التسجیل أو البرامج ھذه حول المزید لمعرفة  

 یمكن االتصال

1-800-755-GROW (4769) 
 او زیارة الموقع االلكتروني

www.helpmegrow.org 

Arabic 

http://bit.ly/ReferToHMG

