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 ما هو تقييم المساعدة المبكر؟
 

إن تقييم المساعدة المبكر عبارة عن وسيلة للعمل مع األطفال  
وهو ينطوي على االستماع إلى لك ولطفلك لمعرفة   والشباب.

كما يتم   احتياجات طفلك، وما الذي يجدي جيًدا في حياة طفلك.
معك ومع طفلك، للتأكد من  متفق عليها  -أيًضا وضع خطة عمل  

يعتبر تقييم   أن طفلك يحصل على النوع الصحيح من المساعدة.
ويمكنك أنت وطفلك أن تختار أن تتم    -المساعدة المبكر طوعيًا  

 مشاركتك. 

 

 

  -تقييم المساعدة المبكر 
 عالمات الرفاهية والنجاح

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رسالة لآلباء واألمهات ومقدمي الرعاية 
عندما يحتاج طفلك إلى دعم إضافي، فإنا نبحث عن أفضل وسيلة  

يشرح هذا الكتيب كيف يعمل   للمضي قدًما في أقرب وقت ممكن.
القرارات التي يتم اتخاذها  الجميع معًا لوضع أسرتك في صميم 
 بشأن طفلك. 



كيف يمكن لتقييم المساعدة المبكر أن  
 يساعد أسرتي؟ 

 

إذ   يوجد تقييم المساعدة المبكر لمساعدتك في دعم طفلك.
يمكنه أن يؤدي إلى حل سريع أو يساعد على تحديد الدعم  

 األمر. اإلضافي إذا لزم 
 

سوف يضمن تقييم المساعدة المبكر أن كل شخص يتعامل مع  
يعملون معًا لدعم   -مثل المدرسين والزائرات الصحيات  -طفلك  
 طفلك. 

 

في الحصول على    سوف يساعد تقييم المساعدة المبكر طفلك
الدعم المناسب في مرحلة مبكرة قبل زيادة احتياجاته التي قد  

نظًرا ألن تقييم المساعدة   يصبح األمر أكثر صعوبة لمساعدتك.
المبكر عبارة عن تقييم مشترك، فلن تضطر أنت وطفلك إلى  

 تكرار نفس القصة لألخصائيين المختلفين.
 

 
 
 

 ؟ متى يُستخدم تقييم المساعدة المبكر 
 

يمكن استخدام تقييم المساعدة المبكر إذا كنت أنت أو الشخص  
الذي يعمل مع طفلك ترغبان في أن يحصل طفلك على دعم  

فسوف يساعدك على تحديد احتياجات طفلك اإلضافية،   إضافي.
 واألخصائيين اآلخرين الالزمين لدعم عائلتك.

 كيف يعمل ذلك؟ 
 

 
االخصائي عليك وعلى طفلك بعض  بعد الموافقة، سوف يطرح 

 األسئلة لمعرفة ما المساعدة والدعم الذي قد يحتاج إليه طفلك.
سوف توافق أنت   يتم تسجيل هذه المعلومات بشكل بسيط.

وطفلك على ما يتم وضعه في النموذج، وسوف تحصل على  
 نسخة منه. 

 

قد يشعر األطفال األكبر سنًا بالقدرة على مناقشة الوضع بأنفسهم  
سوف يتم احترام رغبة الشاب في الحفاظ على   مع األخصائي.

سرية المعلومات من اآلباء واألمهات من قبل األخصائي، عندما 
 يكون ذلك في مصلحة الشاب ورفاهيته.

 

 

 السرية 
 

كقاعدة، لن تتم مشاركة المعلومات التي تقدمها أنت وطفلك إال  
األوقات التي  ومع ذلك، قد تكون هناك بعض  بموافقة عائلتك.

يكون على األشخاص الذين يعملون على احتياجاتك إلى  
 مشاركة المعلومات. 

 

 على سبيل المثال: 
 

 
عندما يحتاجون إلى معرفة بشكل عاجل ما إذا كان   •

 الطفل عرضة للضرر أم ال. 

 لمساعدة الطفل العرضة لخطر وقوع ضرر؛  •

 عندما يكون بالغًا ما عرضة لخطر وقوع ضرر؛ أو  •

 للمساعدة في منع أو كشف جريمة خطيرة.  •

 ؟ ماذا يحدث بعد ذلك
 

استناًدا إلى المعلومات التي تقدمها أنت وطفلك، سوف يعمل كل  
لن   من يمكنه مساعدة طفلك معًا لتوفير الدعم الذي يحتاجه طفلك.
تتم مشاركة المعلومات إال مع األخصائيين الذي يحتاجون إلى  

 معرفتها.
 

 
 
 

 ؟ سق من هو المن
 

إذا انتهى تقييم المساعدة المبكر، فسوف تختار من ترغب في أن  
سوف يحافظ هذا الشخص على اطالعك،   يكون منسقًا لك.

كما سينسق األخصائي   ويستمع إلى وجهات نظرك ويدعمك.
 المعني جميع الخدمات التي تدعم طفلك.


