
هل  ة نمو خاصة  قته الخاصة وله وت ط ة ومع ذلك، تتطلب حاالت التأخ أو ال. طفل يتطور  ب ضعف ال
ذا لزم األمر، العالج ص، و شخ اء أن أطفالهم قد تأخروا  اللغة أو الحركة أو الصحة الع. ال ة إذا شعر اآل جب , قل

ب األطفال حول هذا ة . عليهم أن يتحدثوا إ طب األمور التال :  والتقدم الخذ المشورة واالرشاد 

النطق معالجة 
الم ل معالج النطق أو معالج ال ا اللغة من ق حتاج إ ا. يتم التعامل مع قضا شف الطفل أين  عالج ك لمساعدة، و

تم نصح الوالدين ن و ة. من خالل التمار ة األساس ة الطب ب األط. عالج النطق هو جزء من الرعا ع طب فال 
التا فهو مجا . الوصفة كة التأم الص و ل  ة العالج من ق الم أو معالجة ختار الوالدان م. يتم تغط عالج ال

أنفسهم الم  .ال

الطب العالج 
ذهبوا إ العالج الطب مكن أن  ك  ة  الحركة، والتوازن وال عانون من صع المعالج الطب .  األطفال الذين 

عززه دعمه و حتاج الطفل ا الدعم و شف أين  حات ل. ك ع تلم لهو أو  ينصح الوالدين و العالج . لم
ع الوصفة ب األطفال  ة طب ة األساس ة الطب ة العالج. الطب هو جزء من الرعا كة  يتم تغط ل  من ق

أنفسهم ختار الوالدان المعالج  التا فهو مجا  .التأم الص و

كر الدعم  الم
كر لحل ذلك  ساعد مركز الدعم الم ر  مختلف المجاالت،  كشف المجاالت ست.  حالة حدوث تأخ  التط

ات مكننا دعم هذة الصع ف  ات بها وك ص  مركز الدعم ال يواجه الطفل صع شخ ات ال وتجرى عمل
كر كر. الم ل أو  غرف مركز الدعم الم  موعد، اتصل للحصول ع. جري العالج عادة  راض األطفال،  الم

كر تحمل مكتب الضمان االجتما . مركز الدعم الم ال(و م الطلب) السوس عد تقد ف  ال .الت

كر  ز الدعم الم عنواين مرا
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