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 عالج مشاكل النطق
ARABIC 

  (During the appointment)خالل الموعد 

 (?What happens next)ماذا يحدث بعد ذلك؟ 

 

 

 توقع؟تالنطق: ماذا يمكن أن  مشاكلزيارة أخصائي 
)Visiting a speech pathologist: What to expect?( 

يسية األمور الرئوفي  النطق مشاكلموعد قد يساعدك في التفكير في األسئلة التي قد يطرحها أخصائي أن يحدث خالل المعرفة ما يمكن 

 .في تحضير طفلك كما قد يساعدك، التي تقلقك
 

 

 النطق عن مخاوفك ويطرح عليك بعض األسئلة حول تاريخ طفلك. يمكن أن تتضمن األسئلة معلومات عن: مشاكلسيتحدث معك أخصائي 

    

 خصائي أقد يبدو ذلك في بعض األحيان مثل اللعب. في الواقع سيبحث ، ويجري أخصائي مشاكل النطق بعض التقييمات لطفلكوف س

قد يطلب من طفلك قول بعض الكلمات أو اإلشارة إلى صور. قد و ،مشاكل النطق في كيفية تواصل طفلك أثناء القيام باألنشطة المألوفة

طفلك  يتوقتًا أطول، وقد يحتاج األخصائي إلى موعد آخر إلنهائها. قد ينظر أخصائي مشاكل النطق أيًضا إلى شفتستغرق بعض التقييمات 

 فمه. ومؤخرة وأسنانه ولسانه

 

 

 

النطق قادًرا على إعطائك توصياته خالل الموعد األول، أو قد يحتاج إلى النظر إلى نتائج التقييم  مشاكل في بعض األحيان يكون أخصائي

 التي قد تحدث: األمور مناحتياجات طفلك. على خدمة والما يحدث بعد ذلك على  يتوقفأوالً. 

   
 

 حضرها. يعلى طفلك والخدمة التي  واألمر سيتوقفعامة  نصائح المعلومات الواردة أعاله هي

 .من المعلومات كنت بحاجة للمزيداطرح األسئلة دائًما إذا 

 ( ايحب القيام به التياألشياء مثل طفلك) 

 الرئيسية مخاوفك 

 الحمل والوالدة معلومات عن 

  األولى هلماتكمثل الزحف والمشي و قطعهااألشواط التي 

 أو الصعوبات االلتهاباتالسمع أو  فحوصات 

 من أي صعوبات في األكل أو الشربسبق أن عانى كان طفلك يعاني/ إذا 

  والتعليم االبتدائي ةقبل المدرسما تعليم 

 

 ت احجز موعد آخر إلكمال التقييم أو للتحدث عن التوصيات )النتائج( أو االستراتيجي

 على التواصل طفلك لمساعدة

  السمع أو  فحص اقتراح إحاالت إلى خدمات أخرى مثل تقييم طبيب األطفال أو

 الخدمات الصحية األخرى

 إذا كانت  ما وما ينطوي عليه، أو يةكمالمناقشة العالج بما في ذلك أوقات االنتظار و

 هناك خدمات أخرى لطفلك

  طفلك أكبر سنًا يصبحعندما  إعادة التقييماالنتظار أو 
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