السنوات املبكرة

عملية الرشاكة

تقوم الجهات املز ّودة للتعليم املعنية برعاية الطفل بإجراء فحص
عندما يبلغ الطفل عامني (فحص مستوى التقدّم لألطفال البالغني
من العمر عامني يف املرحلة األساسية يف السنوات املبكرة )EYFS

إذا مل يكن هناك أي مخاوف
 -تستمر الخدمات الشاملة

من عهد الوالدة حتى سن  19عا ًما ،ت ُجري هيئة
فحصا عندما يبلُغ الطفل
الخدمات الصحية ً
عامني (استبيان عن األعامر واملراحل)

إذا تم تصنيف الطفل عىل
أنه لديه احتياجات\نقاط
ضعف محددة  -يتم اتّباع
عملية شاملة
عىل سبيل املثال لطفل
لديه خطة قامئة

إذا يتم تحديد احتياجات/
مخاوف دعم جديدة  -أكمل
الجزء األول من منوذج
املساعدة املبكرة (مبا يف
ذلك موافقة الوالدين)

إذا يتم تحديد احتياجات/مخاوف
دعم جديدة  -أكمل الجزء األول من
منوذج املساعدة املبكرة أو اإلحالة
املبارشة إىل خطة التعليم والصحة
والرعاية (/)EHCPإطار عمل التقييم
املشرتك للعائلة ()FCAF

إذا مل يكن هناك أي
مخاوف  -تستمر
الخدمات الشاملة

إذا تم تصنيف الطفل عىل
أنه لديه احتياجات\نقاط
ضعف محددة  -يتم ات ّباع
عملية شاملة
عىل سبيل املثال لطفل
لديه خطة قامئة

إرسال منوذج املساعدة املبكرة إىل sheffieldfamilycentres@sheffield.gov.uk
اجتامعات الرشاكة املتعلقة بالسنوات املبكرة
• عقد اجتامعات منتظمة يف املراكز العائلية السبعة
• مناقشة االحتياجات الدعم الفردية واألطفال
• مشاركة الجهات املز ّودة للسنوات املبكرة والزائرين الصحيني والقبالة والسلطات املحلية
نتائج االجتامع
• متت دامئًا املشاركة مع املختص املهني املعني باإلحالة

تم تقديم النصائح
للمختص املهني
املعني باإلحالة

توصية العائلة لحضور
الدورة التدريبية للرتبية
أو مجموعات النقاش

يتم تقديم الدعم
للعائلة من خالل مسار
االستعداد للمدرسة أو
فريق الوقاية امل َعني
بالسنوات املبكرة؛ عىل
سبيل املثال .الزيارة
املنزلية وخدمات وضع
الالفتات

متت إحالة العائلة إىل
مجموعة يف مركز
العائلة
عىل سبيل املثال:
مجموعة Dump the
 Dummyومجموعة
Play and Say

اجتامع مراجعة ُمتكا ِمل بشأن األطفال البالغني من العمر
عامان
•	يلتقي أولياء األمور والجهات املز ّودة للتعليم املعنية براعية
الطفل و فريق الزيارات الصحية يخططون الحتياجات الطفل
مناقشة
• ما هي نقاط القوة/مجاالت منو الطفل؟
• هل البيئة مناسبة لهم؟
• ما هي مخاوف أولياء األمور؟ هل هناك مشاكل أكرب من ذلك؟

نتائج االجتامع
•	يجب وضع خطة جن ًبا إىل جنب مع النصائح
واألساليب األخرى لتطبيقها يف املنزل ويف إعداد
السنوات األوىل
•	قد يتم إرشاد العائلة أو الطفل إىل الخدمات أو
الطلبات املقدمة للحصول عىل الدعم عىل سبيل
املثالSpeech & Language, Ryegate, MyPlan :

للحصول عىل املزيد من املعلومات  ،يُرجى االتصال مبركز العائلة املحيل الخاص بك
 | sheffieldfamilycentres@sheffield.gov.ukرقم الهاتف0114 273 5665 :
000.00

