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خدمات التدخل يف تنمية الطفولة المبكرة ف
()NSECDISنوفاسكوشا

خالل ر
فتة جائحة كوفيد19

ر
ر
الت نمر بها ،أحببنا أن نعلمكم عن توافر الدعم الالزم لكم
خالل هذه الفتة العصيبة ي
ر
الت توفرها لكم ،NSECDIS
وألرستكم .ولمساعدتكم يف فهم خيا ررات المساعدة ي
الفتة ،نقدم لك المعلومات التالية:
واالستفادة القصوى منها يف هذه

اختصاص التدخل
ناقشوا خياراتكم مع
ي
التنموي الخاص بكم
تنموي المشرف
نشجعكمعلى التواصل عم اختصاصيالتدخل ال
اتكم .من المعلوم أن
تياج
تيتناسب اح
ف ةر ال
لمناقشة أهم الخدمات المتوا
الية أو
اتكم الح
تينمرب ها،قدغيرت منأولوي
حلة الحرجة ال
المر
نتم
فيدكم أ
تيت
زلي .ة لذلك،ناقشوا األمور ال
اتكم المن
لي
زادت من مسؤو
لتدخل المختص.
فترة ،مع مشرف ا
رتكمفي ه هذ ال
وأس

اعدتكم
نحن هنالمس
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تتسمبمشاعر الشك
فترةالتي
دتكملتخطي ه هذ ال
المشرف المختص موجود لمساع
لتيعلى
حليةوتلك ا
األمان حيثبإمكانه أنيساعدكمفيفهمالبرامج الم
،
وعدم
فادة منها ومن البرامجوالخدمات
فية االست
ح لكم كي
يوض
لبلد ،و
توى المقاطعة أو ا
مس
رتكم.
األخرى المخصصة لدعمكم ودعم أس

دعم نمو الطفل
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إن المشرف على التدخل التنموي المسؤول عنكم ،مستعدلمساعدتكمفي مراقب ة
فالكم ووضع خطط واستراتيجياتلدعمنمو هم وتطور هم .وتشمل
تطورات أط
فكار ألنشطةتنموية وتطوير خطط دعم السلوك اإليجابي
هذه الخدمة وضع أ
من خالل المناقشات عنبُعد.

لية
دعم المرحلةالنتقا
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تقر ،أمرا ً غيريسير.
تحوالت القادمة خالل هذا الوقت غير المس
تخطيطلل
قديكون ال
تقال الى المدرس ة او دار الرعاي ة
لي ة االن
تاح إلرشادكم الل عم
تنموي م
تدخل ال
مشرف ال
تواصل مع
فير الخدمات ودعم ال
لتو
لن هاري ة ومشارك ة المعلومات حولأنظم ةجديدة
ا
رسي ة.
بيئ ة المد
ئي ة أو ضمن ال
تدا
يئ ة الجديدةل مرحل ةما قبل االب
لب
رعاي ةطفلكم أو مع ا

ترغب فىالتحدثمعنا
ااذكنت
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اتكم م رهق ة
فر ،أنيجعل حي
يمكن إلجراءات الحجر المنزليوانحسارالدعم المتو
ثقلةبالمشاغل.فمن ال مهمفي هذا الوقتالتواصل مع اآلخرينوالعناي ة
وم
فية.
فسيةوالعاط
لن
بسالمتكم ا
ت تعملون بهاأنتم
يقةل اي
تنموي الخاصبكم،بالطر
لتدخل ال
يهتم مشرف ا
لتكم.
يوميةلعائ
لتحدث معكم نع الحيةا ال
ئالتكموسيسعده ا
ع ،

و

الطرق المختلفة للتواصل

هنالك عدة طرقللتواصل مع مشرف التدخل االختصاصيفيشؤون التنمية.
فبإمكانكم التواصل معه عبر ال هاتف أو اإليميل أو من خالل مقابلةصوتية أو
فيديو ،أو ،إذا كانلدى المشرف رقم هاتف خاص،يمكنكم التواصل مع ه
عبر ال
فه.
عبر الرسائل النصية على هات

6
عب مكالمات الفيديو
التواصل ر
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إذا كانلديكم وصول إلى اإلنترنت،فقدترغبونفي عقد مكالم ة
فكم التنموي عبر اإلنترنت.
فاعل مع مشر
فلكمللت
فيديو كوسيلةلكم ولط
فراد األسرة اآلخرين ،إن رغبوا .إن هافرصة محتمل ة
كمانرحبباالنضمام إلى أ
فلكم،
فكم علىتوجي هكم من خالل القيامبنشاط أو وضع استراتيجية مع ط
تساعد مشر
أو مناقشة روتين أو موضوع م همبالنسبةلك ول هم.

تعزيز الوقت معا
ندعوكمللتحدث مع مشرف التدخل التنموي حول
اولويات عائلتكم.يرجى التأكد من جدولة زياراتكم عن
بعدلتحديد الوقت الذييناسب عائلتكم.نحننشجعكم
أيضا ُ على مشاركةبعض اآلراءوالمعلومات حول
المصاعب التىتواج هكم خالل الروتين اليومى الجديد,
التقديم معلومات حول ما هو مناسب ،أو غير مناسب،
حتىتتمكنوا من حل المشاكل معا
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با ً
تادةفيتقديم الخدمة،قري
تنا المع
تئناف طريق
تطلع إلى اس
شكرالدعمكم.ن
www.nsecdis.ca

