”ما العمل  -عندما ال یبدأ
”Marka uu
ilmuhu hadli
waayo maبالکالم؟”
الطفل
”?xaynu samaynaa markaa

کتیب معلومات للوالدین و أولیاء أمور األطفال
Buug-yare
talogalay
waalidiinta
marka
uu ilmuhu
یکون
looguبحیث
الطفل
عند
الکالم
ملکة
تتطور
عندما ال
keeni waayo hadal la fahmi karo.
کالمه مفهوما.

”کل الناس عندهم ما
یقولونه”

أصدر کتیب املعلومات هذا کمساعدة
للطفل والوالدین يف أقرب وقت ممکن
عندما ال یبدأ الطفل بالنطق أو عندما
یأيت التطور اللغوي والتواصيل عنده
بشکل متأخر أو غیر طبیعي.

غیاب النطق واملحاولة
املبکرة

horeysana yidhaahdan.
Laba jir marka ay yihiina
badankoodu waxa ay
fahmaan qiyaasti 650
لن یکون مبقدور بعض األطفال أن یتواصلوا مع
kelmadood. Waxa ay odhan
یستطیعون
ألنهم -إما ال
اآلخرین بإستخدام الکالم،
karaan 20
50 kelmadood
جدا
محدود
بشکل
الکالم
یتقنون
الکالم أو ألنهم
waaxanay isticmaali
karaan
kelmadood.واضح.
أو یتحدثون بشکل غیر
laba ilaa saddex
3jir marka ay yihiina waxa
رغمay
fahmaan
qiyaastiبشکل جید
2000یفهم الکالم
یمکن للطفل أن
علی oo
kelmadood
waaxanay
عدم متکنه من الکالم ،ولکن عدم قدرته
odhan karaan qiyaasti 1000
تزداد
للکالم.
الکالم سیؤثر الی حد ما علی فهمه
kelmadood.

قدرة األطفال علی فهم الکالم عرب إستخدامهم
الطفل
للکلامت .لذلك فإنه من املهم أن یعطی
Haddii ilmuhu sidii la rabay
غیر الکالم.
الذي ال یتکلم وسیلة تعبیر أخری
u kobco
,fahimkiisuna
wanaagsanyahay looma
baahna in la werwero haddii
uu ilmuhu hadli waayo marka
uu laba jirka yahay.

کل الناس عندهم ما
یقولونه

األطفال مهتمون باألشیاء التي تحدث يف هذه

Luuqadda oo maqnaata iyo
تتطور عندهم
اللحظة وهنا بالذات ،و مع الزمن
da´daal
hore
أن
الطفل
یرید
وغالبا ما
maواملکان.
مفاهیم الزمن
Caruurta qaar
ka midi
الکبار.
Sababtaيف بالنا نحن
ooأشیاء لیست
 ahعن
یتحدث
hadli
doonaan.
“أنا
،
“احتضني“
مثل:
أشیاءا
الطفل
یقول
فقد ama hadalka ayaanay aqoon
الرسیر““ ،أنا
ayaaالکرة تحت
aadوجدت
حزین““u،لقد
ama
hadalkooda
ما
يشء
“هناك
مریحة“،
غیر
وضعیة
أجلس يف yar ama lama fahmi karo.

عن اللغة

Luqadda
In luqadda la kobciyaa waa
waxyaabaha
 uguما یطرأ يف حیاة
muhiimsanأهم من
یعترب التطور اللغوي
ee
nolosha
ilmaha.
Luqaddu
تحدد هویتنا وهي العامل املشرتك
الطفل .فاللغة
waxa
ay
ina
siinaysaa
بیننا وبین اآلخرین واليشء الذي یحقق إنتامئنا
caddayn, ka qaybgalka
dadkaالذي نعیش فیه.
الی املجتمع
kale iyo bulshada aynu ku
dhex noolnahay oo aynu ku
نحن نعرب عن أنفسنا بعدة طرق .معظم الذین
tiirsanaano.

عندهم حاسة السمع یستخدمون النطق ولغة
Siyaabo
badan
ayeynu
الجسد isu
مجموع
النطق هو
کوسائل تعبیر.
cabirnaa.
dhagaha
Dadkaلغة الجسد
من الفم ،أما
الکلامت التي تخرج
qaba
badankoodu
واإلشارة.
waxaوتعابیر الوجه
فقد تکونayاإلیامءات

isticmaalaan dhawaaqa iyo
dhawaaqa jidhka marka ay
hadlayaan. Dhawaaqu waa
kelmedaha afka ka soo baxa,
jidhkunaعرب التفاعل مع
 waaعند الطفل
تطور اللغة
dhawaaqa
یحدثsida
الوالدة
dhaqaaqyoمبکر منذ ساعة
اآلخرین وهو یبدأ بشکل
ku
dayashada
kale,ه
یقدمون ل
الذین
األشخاص
iyoمع
عرب تفاعل الطفل
cabirka wejiga
الرعایة .من شأن درجة تطور اللغة أن تتباین من
farfiiqidda.

التطور اللغوي

طفل الی آخر ،و لکن عموما یتمکن األطفال من
فهم الکلامت قبل نطقهم لها.
Kobcinta luqadda

Koboca ilmaha ee luqadda
waxa uu dhacaa iyada oo
وینطقون
یفهم معظم األطفال الدعوات البسیطة
cid kale lagala qayb qaato
کلمتهم األولی يف عمر السنة تقریبا .عند بلوغهم
waxaanu bilaabmaa laga
عمر السنتین یفقه معظم األطفال ما یقرب من
bilaabo dhalashada, iyada
العمر أن
 650کلمة ،ویمکنهم يف
ینطقواoo
ay qayb
هذاka
qaataan
الی
کلمتین
من
یستخدمون
بـ  50 – 20کلمة و
shaqaalaha xanaanadu.
luqaddaعمر الثالث
ilmoالواحدة .يف
ilaaالجملة
کلامت يف
Kobaca
ثالثةilmo
و
تقریبا
کلمة
2000
األطفال
یفهم
سنوات way ku kala duwan yihiin,
تقریبا.
 caruurtuکلمة
یستطیعون نطق 1000
laakin sida
guud
kelmedaha way fahmaan
intaanay ku hadlin.

إذا کان الطفل قد تطور کام هو متوقع له و إذا
کان عنده فهم جید للغة ،فلیس هناك بالرضورة
Caruurta badankoodu waxa
ayه
fahmaanبلوغ
fariimahaال یتکلم رغم
القلق علیه ألنه
ما یستوجب
yarعمر السنتینyar marka ay qiyaastii .
yihiin 1 sano, kelmedda ugu

التواصل
بشکل فعال عندما ال تکون وسائل
ugu
fakirin.
التقلیدیة کافیة.
Waxa ay noqon karaan:
”Waxa aan rabaa dhunkasho”,
”Waan murugaysanahay”,
الرموز
اإلشارة باألیدي و الصور الفوتوغرافیة و
” Kubadda waxa aan ka
األمثلة
hoosteeda”,هي من
التصویریة أو امللموسات
بین helay
sariirta
badanو املت ِّممة.
التواصل البدیلة
علی وسائل
xanuunکام”Si
ayaan
والتعابیر
والسلوکیات
األفعال
إعتبار
یمکن
u fadhiyaa” , ”Waxbaan
معان
الجسدیة التي ال بد من تفسیرها وإسباغ
wanaagsanayn”.
التواصل
وسائل
ayaanمن بین
علیها من قبل الناس،
”Maanta
Simen
kulaو املت ِّممة .من املالئم يف بعض الحاالت
البدیلة
)barnehagen(xanaanada
األطفال
استخدام الوسائل املساعدة لکي یفهم
ciyaaray”.

ما یجري حولهم و لکي یفهمهم اآلخرون ،وهذه
Inkasta
کتبaanu
ilmuhu
التواصلooأو امللصقات
hadliقد تکون
الوسائل
karin,
ma
aha
macnaheedu
الخاصة مبوضوع محدد أو أجهزة النطق.

in ilmuhu bilaa luqad yahay,
ama aanay jirin wax uu
ASK
lahaa.املت ِّممة
Waxaالبدیلة و
uuالتواصل
وسائل
odhan
استخدام u
بالطریقة
yahayالوقت
مهتام طوال
kaleاملرء
 ooیکون
یعني أن
baahan
qaab
للطفل.
جیدة
لغویة
بیئة
خلق
بها
یمکن
التيuu isku cabiro oo aan ahayn
dhawaaqa.

یزعجني““ ،لعبت أنا و سیمن يف روضة األطفال
هذا الیوم“.
Ilmaha aan hadlayn
fahamkiisu wuu
wanaagsanaan
الطفل
karaa,الکالم ال یعني بأن
عدم متکن الطفل من
laakin
waxa
saamayn
لیس عنده لغة أو أنه لیس عنده ما یقوله،
الکالم ku
yeelan
طرقkara
hadal
لکي
أخری غیر
فالطفل یحتاج الی
la´aantiisa. Caruurtu marka
یعرب عن ما یجول يف خاطره.
ay kelmadaha isticmaalaan
faham cusub ayaa u
kordhaayaa. Sidaa awgeed
waa muhiim in xili hore
ilmaha si kale oo wax lagu
fahmo la baro.

وسائل
الحاجةogالی
إختالف
Alternativ
supplerende
(ASK)/
البدیلة و املت ِّم
التواصل
kommunikasjonمة وسائل التواصل البدیلة و
)(Qaabka kale ee cabirka
ASK
qaar ka mida
 Dadkaاملت ِّممة ASK
hadalku
األطفالka
یحتاج البعض منwada
تواصل
الی وسائل
( ooتواصل بدييل مت ِّمم)
maqanyahay
ama
qaybiمتاما .وهناك آخرون ممن
تعوض عن الکالم

ka maqantahay,
یحتاجونay
u
علی
waxaعندهم
الذین لیس
نطقهم یحتاج األشخاص
waxaتواصل مساعدة ألن
الی وسائل
قدرةCid
waliba
ay haysaa
baahan
واضحsiأو in ay
غیرkale
جزئیاayالی وسائل
 kuأو
fahmiکامل
سواءا بشکل
النطق
hadal
wax
lahayd
doonaanبعض األطفال
ضعیف .ال یتمکن
isu
cabiraan.
Cabiraadyadan
Caruurtuاسم
waxaالتعبیر هذه
علی وسائل
یطلق ay
تعبیر أخریku .
من الکالم نهائیا بینام یتمکن آخرون من تطویر
kale waxa ay leeyihiin
waxaالبدیلة و املت ِّممة
التواصل وسائل التواصل
mashquulsanyihiin
ملکة الکالم عندهم مبساعدة من وسائل
magac ay wadaagaan,
iminka iyo alternativ
hadda dhacaaya,
og supplerende
البدیلة و املت ِّممة .ASK
alternativ og supplerende
muddo kadibna
)waxa ay (ASK
.kommunikasjon
kommunikasjon(ASK)/
keenaan kelmado ay u
(qaabka
ولکن
 kaleاآلخرون
cabirka).کلeeما یقوله
یفهم بعض األطفال
isticmaalaan wakhtiga iyo
و
البدیلة
التواصل
وسائل
بأن
القول
یمکن
النطق.
علی
تنقصهم القدرة
goobaha. Waxa badanaa
التواصل
علی
الشخص
یساعد
ما
کل
هي
مة
م
املت
ِّ
dhacda in caruurtu ka
hadlaan wax aynaan hore

وسائل التواصل البدیلة و املت ِّممة .التشخیصات
التالیة هي أمثلة علی تلك الحاالت:
● شلل دماغي
● متالزمة داون
● متالزمات أخری
● التوحد
●	إعاقات کبیرة وشاملة (إعاقات مضاعفة)
● إضطرابات يف النطق
● خلل األداء
● أرضار مکتسبة

وهناك أطفاال تنقصهم القدرة علی النطق و
عندهم يف نفس الوقت قصور يف إدراك اللغة أو
إدراك مغایر لها.
کام أن هناك أطفاال عندهم إدراك محدود ملا
یقول ه اآلخرون أو لیس عندهم إدراك البتة.

“هناك دروبا کثیرة تؤدي
إىل الطاحونة“

البدء بشکل مبکر مهم وهناك فائدة يف النظر
الی الحالة من زوایا عدة ،إذ أن إستخدام الحلول
باإلضافة الی هذا سیحتاج األطفال الذین لیس
املختلفة يف األوضاع املختلفة سیکون ذو فائدة
عندهم تشخیص محدد ،ولکن یعانون علی
سبیل املثال من النمو املتأخر أو األرضار املکتسبة بالنسبة للطفل.
أو صعوبات کبیرة يف النطق الخ ،الی وسائل
غالبا ما یکون أبوي الطفل واألشخاص املقربین
التواصل البدیلة و املت ِّممة.
له جیدین فیام یتعلق بفهم لغة الجسد للطفل.
فعندما یکون الطفل مبعیة األصدقاء سیکون
مفیدا استخدام کل من “من اإلشارة  -الی -
النطق” و کتاب التواصل.
هناك عدة أمکنة یمکن للمرء اإلتصال بها طلبا
للمساعدة عندما یالحظ املرء أن الطفل ال یبدأ
بالکالم کام هو متوقع له .من املهم جدا أن تقوم
هذه الجهات بالتعامل مع الحالة بجدیة وأن ال
یعاد املرء الی بیته وهو مهموم وقلق .يف أغلب
األوقات یکون املرکز الصحي املحيل هو املکان
الذي یعرب املرء عن قلقه له أوال ،فعند العدید
من املراکز الصحیة درایة باللغة والتطور اللغوي ،یوجد يف الرنویج ما یقرب من 17000 – 16000
شخص یعانون من عدم القدرة علی النطق
کام أنها مطلعة علی ماهیة الخدمات التي
یقدمها املتخصصین بعالج النطق يف البلدیة ويف بشکل فعال بسبب صعوبات لها عالقة بالنمو.
یمکن للعدید من التشخیصات أن تشیر الی
مصلحة الخدمة الرتبوية النفسية (.)PPT
حاالت یعاين منها املشخصون من صعوبات يف
النمو والتطور و الی حاجة هؤالء الی استخدام
يف کل بلدیة هناك مصلحة للخدمة الرتبوية
النفسية ( ،)PPTوفیها یعمل أخصائیون عندهم

أین یمکنني الحصول علی
املساعدة؟

من هم األطفال الذین
یستفیدون من وسائل
التواصل البدیلة و املت ِّممة
ASK؟

أین یمکنني قراءة املزید
من املعلومات؟

معرفة بالنمو عند الطفل و یمکنهم مساعدتك.
عند عدم توفر الکفاءة الالزمة يف البلدیة أو
إذا کان عند مسؤويل البلدیة شك يف مقدرتهم
علی تقدیم املساعدة لك ،فإنهم علی األغلب
هناك أمکنة عدیدة حیث یمکنك قراءة املزید
سیحیلونك الی جهات خارجیة .قامت بعض
حول وسائل التواصل البدیلة و املت ِّممة .ASK
البلدیات بتوظیف متخصصین بعالج النطق
لیعملوا يف البلدیة .باإلضافة الی هذا یعمل يف
منظمة املستخدمین  ISAAK Norgeلها مواقع العدید من ریاض األطفال تربویین أذکیاء عندهم
انرتنت خاصة بهذا املوضوع .تجد علی هذه
معرفة واسعة يف حقل التطور اللغوي عند
املواقع املعلومات والتقاریر العلمیة و روابط
الطفل.
الحلقات دراسیة واألخبار ذات الصلة.
www.isaac.no

تجد املواقع األخری التي تبحث هذا املوضوع
علی الرابط
www.ask-loftet.no
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هناك يف کل محافظة مستشفی یحتوي علی
أقسام لألطفال أو أقسام لتأهیل األطفال .يف
هذه األقسام یعمل املوظفین الصحیین جنبا الی
جنب مع األخصائیین الرتبویین وا ْخ ِت ِ
صاصيّي ِعل ِْم
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النفسية .)PPT
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التواصل البدیلة و املت ِّممة .أما مصلحة الخدمة
الرتبوية النفسية  PPTفیمکنها أن تعطي املزید
من املعلومات واإلحاالت للناس .ملراکز نظام
املساعدة الوطني يف مجال الرتبیة الخاص ة �Stat
 pedمواقع انرتنت خاصة بها و هذه تجدها علی
صفحة األنرتنت :
www.statped.no
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