
ما هي تقييمات
التطور والنمو؟ 

 من يجري هذه
التقييمات؟

 تـقـييـمـــات
التطور والنمو

صورة تكوين  بغرض  يُجرَى  رسمي   تقييم 
من العديد  في  الطفل  نمو  معدل  عن   أوضح 
المحيطة البيئة  مع  التكيف  منها:   الجوانب، 
والحركة ا�خرين  مع  التواصل  على   والقدرة 
يساعدنا والمعرفية.  االجتماعية   والمهارات 
النمو اضطرابات  تحديد  على  التقييم   هذا 
في وتشخيصها  بل  الطفل،  لدى   والتطور 

ا¡حيان بعض 

مدربون، أخصائيون  التقييمات  هذه   يجري 
أو ل§طفال  النفسي  ا¡خصائي   مثل: 
 أخصائي اضطرابات النطق واللغة أو المعالج
الطبيعي العالج  أخصائي  أو   الوظيفي 

المتخصصين من   وغيرهم 



متى تُجرَى هذه التقييمات؟

ما سبب إجراء التقييمات؟

واختبارات أدوات  واستخدام  التفصيلي،  الفحص  إجراء  خالل   من 
ومقدمي والمعلمين  ا�باء  وإعداد  والمالحظة،  الرسمية،   التقييم 
 الرعاية ا�خرين لقوائم المراجعة التي تناسب حالة كل طفل على

حدة

الوالدين حول سلوك الطفل وأدائه، لذا  تختلف معلومات كل من 
 يفضل حضور كال الوالدين عند إجراء التقييم حتى نتشارك وجهات
حضور يمكنك  المشكلة.   بشأن  المختلفة  وأفكارهم   نظرهم 
أثناء مشاركتها  جرى  التي  المالحظات  مقارنة  من  التقييم   جلسة 

الجلسة في وقٍت الحق حتى تتأكد من فهمك لكل ما حدث

إجراء أثناء  بالراحة  ويشعر  جيدة  بصحة  يتمتع  طفلك  أن  من   تأكد 
أو بالبرد  إصابته  أو  والتوتر  بالخوف  الطفل  شعور  ¡ن   التقييم، 

التقييم أو  االختبار  نتيجة  التهاب ا¡ذن يؤثر على 

وافر قسط  على  وحصوله  جيدة  لوجبة  طفلك  تناول  على   احرص 
النتائج بأفضل  الخروج  التقييم لضمان  إجراء  النوم قبل  من 

حتى دقيقة   15-10 بحوالي  التقييم  موعد  قبل  التواجد  على   احرص 
بعد مسبقا  بتعبئتها  تقم  لم  إذا  المطلوبة،  االستمارات  تعبئة   يتم 

اÇلكتروني موقعنا  من  طباعتها 

بشأن تساؤالت  أو  قلق  أي  ظهور   عند 
معدل نمو الطفل وتطوره أو أدائه

حتى نحدد إذا كان الطفل

(عالج محدد  عالج  إلى   يحتاج 
 طبيعي أو عالج وظيفي أو عالج
لمعالجة الحسي   بالتكامل 
 اضطرابات اللغة و النطق والبلع

أو السلوك والعالج النفسي

 يحتاج إلى تدخل شامل مبكر

:

(

كيف تُجرَى هذه التقييمات؟

نصائح ل�هالي

تقييمات التطور والنمو
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Usually, it is done by a trained 
specialist, such as a child psychologist, 
speech-language pathologist, 
occupational therapist, 
physiotherapist, or other specialist.

What is a 
Developmental 
Assessment?

Who conducts the 
assessment?

“Developmental Assessment” is a 
deep, comprehensive evaluation 
which attempts to assess various 
aspects of the child's development 
such as adaptive, communication, 
motor, social interaction, and 
cognitive skills, to identify or diagnose 
any developmental disorders.

Developmental
Assessments



The specialist uses observation, structured and 
formal assessment tools and questionnaires for 
parents, teachers or caregivers to examine the 
area of concern. The result of the assessment 
determines whether the child needs specific 
treatments or early intervention services, or both.

Whenever you feel something is wrong with your 
child's development or performance.

When to carry out these assessments?

To find out if:
Your child needs a 
specific treatment.

Your child needs a 
comprehensive early 
intervention.

Why I need to do these 
assessments?

It is preferred that both parents attend the child's 
assessment, as you might have different 
information or ideas that could possibly help. You 
can both, also, take notes and compare these 
later to make sure that you understand everything 
well.

Kindly make sure that your child is in good health 
and in a good mood when the assessment is being 
carried out. A child who is scared, has a cold, or 
an ear infection, will not perform at his best. 

Make sure, also, that your child has eaten and 
slept well so he can do his best in the assessment.

Please arrive 10-15 minutes early for your first 
treatment to complete our intake and consent 
forms, if you have not done so through the online 
system. 

Reminders for the parents

How the assessment goes?

Developmental Assessments
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