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تقييم حاجة الطفل والوالدين إلى الدعم

!الزبونعزيزنا

نقومطتهبواسأنهحيثللتقييم،متسقنموذجلديهالهلسنكيوالصحيةاإلجتماعيةالخدماتدائرة

.إليهيحتاجواالذيوالدعمالمساعدةمعاً،والوالدينالطفلمعبتقييم

العالقاتووللوالدينللطفلاليوميةالحياتيةاألموربتداولنقومالعائلةمعالمشتركبالتعاون

علىمبنيالدعمإلىالحاجةتقييم.الطاقةومواردالقوةوعواملالمقلقةواألموراإلنسانية

املعنظروجهةوكذلكالدعمإلىوالحاجةالوضعبشأنوبالوالدينبالطفلالخاصةالتصورات

أنبشخطةعنعبارةهيالتقييمنتيجة.الدعمإلىوالحاجةالوضعبشأناإلجتماعيةالخدمات

.ستقبلالمفيوالعائلةالطفلبهاوينتفعإليهايحتاجأنالمحتملمنوالتيتلك،الدعمخدمات

1



تقييم الحاجة إلى الدعم

:الصحة الجسدية

موارد القوة لدى الوالدين والحاجة إلى الدعم  

الحاجات التطورية للطفل 

الحياة اليومية 

للطفل

ية الرفاهية النفس

واإلجتماعية 

للطفل 

إستعمال 

المسكرات أو 

المخدرات

مهارات األمومة 

واألبوة 

منح الرفاهية 

النفسية 

واإلجتماعية 

الوضع المعيشي 

ورفاهية وصحة 

/ الوالد أو الوالدة 
الوالدين

إستعمال 

المسكرات أو 

المخدرات



الحاجات التطورية للطفل .   1. أ

الجسديةالصحة  الحياة اليومية للطفل الرفاهية النفسية واإلجتماعية للطفل  إستعمال المسكرات أو المخدرات

:الصحة

 للطفلالحالة العامة.

 والحركيالتطور الجسدي.

 والعاهاتالحساسيات واألمراض.

 الطفلتأثير فترة الحمل على صحة.

:الجسديةاإلعتناء بالصحة 

 والنومالنشاط والتعب والراحة.

 والصحيالغذاء المنتظم.

 البدنيةالرياضة.

 الجنسيةمعلوماتالوالصحة الجنسية.

الحوادث.

ق األمراض الجسدية التي تم تشخيصها أو القل

.الجسديةبشأن الصحة 

:اليومياإليقاع 

 اليوميةاإلنتظام في الحياة.

 اإلهتمامالهوايات والنواحي التي تثير.

:المدرسةالتواجد في حضانة األطفال أو في 

 هل يذهب عن طيب خاطر إلى حضانة األطفال أو

المدرسة أو العمل، وهل هناك تغيبات أو تهرب من 

.المدرسة

مضايقتههل تتم /هل يضايق.

 واألداءنتائج التعليم وعالمات التقييم.

 التعلمالقدرة على / القدرة على التركيز.

 رلإلستمراالخطط / الخطط المستقبلية.

:  العمريأداء يناسب المستوى 

 العامةالعناية بالنفس والنظافة.

 المنزليةاألعمال.

 والمشترياتاألمور المالية.

 آخراإلنتقال من مكان إلى.

 الخطرتصور واقعي عن حاالت.

:الذاتالصورة عن 

 الذاتيةالثقة بالذات والمعرفة.

 ة، على سبيل المثال العرقية، الديني)الهوية

-هوية المهنية، اإلجتماعية،/الثقافية، التعليمية

(.الجنسية–الجنس، الهوية 

:والتصرفاألحاسيس 

المزاج.

 المشاعرالتعبير عن.

 المصاعبمواجهة.

 المضطربالهروب والسلوك.

 واإلجرامالعنف.

:اإلجتماعيةالعائلة والعالقات 

المقربون.

 الوالدينالعالقة مع.

 اآلخرينالعالقة مع أفراد العائلة.

 معهماألصدقاء والعالقة.

 اآلخرينالتعامل مع األطفال.

 واإلنفتاحالثقة.

 اآلخرينالتفاعل مع الكبار.

.األمانالحاجة إلى خطة 

أن األمراض النفسية التي تم تشخيصها أو القلق بش

.النفسيةالصحة 

 ماضي إستخدام الطفل للمسكرات أو

.المخدرات

 اإلستخدامإنتظام.

 الصحةالتأثيرات على.

 اليوميةالتأثير على تدبير األمور.

 اإلجتماعيةالتأثير على العالقات.

كرات السلوك الخطر المتعلق بإستعمال المس

.المخدراتأو 
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للوالدين /موارد القوة والحاجة إلى الدعم للوالد أو الوالدة.   2. أ

مهارات األمومة واألبوة 
منح الرفاهية النفسية واإلجتماعية الد الوضع المعيشي ورفاهية وصحة الو

الوالدين/أو الوالدة

إستعمال المسكرات أو المخدرات

:األساسيةالعناية بالرعاية 

 والمالبستقديم الغذاء.

 العامةاإلعتناء بالنظافة.

 المدرسياإلعتناء بالدوام.

 الالزمةتنظيم الرعاية.

 والتشجيعتوفير المحفزات.

 اتالهوايالتشجيع على ممارسة الرياضة البدنية وممارسة.

 المشاكلحماية الطفل من.

 النفستعلم اإلعتماد على.

أن يأتوا توفير وقت الفراغ الكافي للطفل، بإمكان األصدقاء

.للزيارة

تناول الطعام، مواعيد العودة إلى المنزل)فرض القيود ،

.(النوم

:المحبةالدعم النفسي ومنح مشاعر 

 النفسيقضاء الوقت مع الطفل ومنح الدعم.

 التعلمالتشجيع على.

 المسؤوليةالتشجيع على اإلستقاللية وعلى تحمل.

:للحياةالتصرف كمعلم 

 اليوميةتعلم مهارات الحياة.

 طأوالختعلم الصحيح  .

 جيدالتصرف كَمثَل.

 الجيدةتعلم الضوابط والنظم واألطباع.

 الالعنفتعلم.

:  الرفاهيةتوفير 

 العاطفيمنح القرب.

 األطفالإظهار اإلهتمام والتعاطف تجاه.

المصاعبالدعم عند دعم خيارات األطفال و.

 بالطفلالتحفيز واإلفتخار.

 والمآسيالتحدث بشأن الهموم.

 العائلةالتعامل مع الطفل كجزء من.

 الوالدينإتزان العالقات اإلنسانية فيما بين.

:اآلمنةالتربية 

 للطفلتربية الوالد أو الوالدة تعتبر آمنة بالنسبة.

الوالدان متسقان ومستقران والنظام اليومي منتظم .

الوالدان يدعمان بعضهما البعض في التربية  .

الوالدان يتحمالن مسؤولية العائلة.

الوالد أو الوالدة ال يستهدف بالعنف الوالد اآلخر أو أي شخص

.  آخر

 للعنفالطفل ال يتعرض.

 الجنسيالطفل ال يتعرض لإلستغالل.

 اليوميةالوضع المعيشي والحياة.

 الوالدينالعالقات فيما بين.

الدين العالقة الثنائية الجديدة ألحد الو

.لبالطفالشريكة /وإعتناء الشريك

 الماديالوضع.

السكن.

 اإلستمرارقدرة الوالدين على.

 الجسديةاألمراض.

 الرفاهية النفسية واألمراض

.المحتملة

رات تاريخ إستخدام إحدى الوالدين للمسك

.للمخدراتأو 

 المخدرات كمية المسكرات أو

المستخدمة ومدى اإلنتظام في 

.إستخدامها

اإلستعمال على الطفل وعلى أثير ت

.العائلة

 تأثير اإلستعمال على العمل وعلى

.اليومياإليقاع 

 تأثير اإلستعمال على العالقات

.اإلجتماعية
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رفاهية الطفل والحاجة إلى الدعم .1. ب

ال يوجد قلق

1.

حاجة بسيطة إلى الدعم

الخدمات األساسية-

2.

الحاجة إلى الدعم الجديرة 

بالمالحظة 

الخدمات األساسية والخدمات -

الخاصة 

3.

حاجة كبيرة إلى الدعم 

الخدمات األساسية والخدمات 

الخاصة 

4.

حاجة كبيرة جداً إلى الدعم 

الخدمات الخاصة أو الرعاية-

اتية العائلية أو الرعاية المؤسس

التي تعيد تأهيل الطفل  

الجسديةالصحة  األمراض/ طفل سليم صحياً 

المحتملة تتم معالجتها 

نقوصات بسيطة بشأن اإلعتناء

بالصحة 

اإلعتناء بالصحة غير كافي  هناك نقوصات خطيرة في 

الصحة واإلعتناء بها 

صحة الطفل في خطر 

لالحياة اليومية للطف الحياة اليومية التي في 

مستوى عمر الطفل 

يطة في الحياة اليومية نقوصات بس

مشاكل / 

مية هناك نقوصات في الحياة اليو

مشاكل / للطفل 

اة هناك نقوصات خطيرة في الحي

مشاكل / اليومية للطفل 

تم نبذ الطفل

الرفاهية النفسية 

للطفل 
الطفل الذي وضعه جيد من 

الجة تتم مع/ الناحية النفسية 

األمراض المحتملة 

هية هناك نقوصات بسيطة في الرفا

النفسية واإلعتناء بها 

هناك نقوصات في الرفاهية 

النفسية واإلعتناء بها

هناك نقوصات خطيرة في 

هاالرفاهية النفسية واإلعتناء ب

سه على نفاً خطرالطفل يشكل 

ال يتم / أو على اآلخرين 

ة اإلعتناء باألمراض النفسي

للطفل 

الرفاهية اإلجتماعية 

للطفل 
ال توجد هناك مشاكل في 

العالقات اإلجتماعية وفي 

المهارات 

مشاكل بسيطة في العالقات 

اإلجتماعية وفي المهارات

هناك مشاكل في العالقات 

اإلجتماعية وفي المهارات

ل فعالية إجرامية بسيطة للطف

مشاكل خطيرة في العالقات 

اإلجتماعية 

ل فعاليات إجرامية متكررة للطف

هناك عوامل خطيرة في 

العالقات اإلجتماعية تعرض

للخطر رفاهية الطفل 

فعاليات إجرامية خطيرة 

متكررة للطفل

إستعمال المسكرات أو

المخدرات

ال يستعملها على اإلطالق  إستعمال عشوائي  إستعمال متكرر  إستعمال منتظم يثير القلق  إستعمال كثيف وغالباً ما 

يكون متكرراً 
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موارد القوة لألبوة واألمومة والحاجة إلى الدعم .   2. ب

ال يوجد قلق

1.

حاجة بسيطة إلى الدعم  

الخدمات األساسية-

2.

الحاجة إلى الدعم الجديرة 

بالمالحظة 

الخدمات األساسية والخدمات -

الخاصة  

3.

حاجة كبيرة إلى الدعم 

الخدمات األساسية والخدمات -

الخاصة 

4.

حاجة كبيرة جداً إلى الدعم 

ة الخدمات الخاصة أو الرعاية العائلي-

تأهيل أو الرعاية المؤسساتية التي تعيد

الطفل 

مهارات األمومة واألبوة  والدة الطفل هو /والد

المسؤول عن حاجات الطفل 

واإلعتناء به جيداً 

لبية نقوصات بسيطة بالنسبة لت

حاجات الطفل 

نقوصات في تلبية حاجات الطفل نقوصات خطيرة في تلبية حاجات

الطفل

نقوصات في مهارات األمومة واألبوة 

فل رفاهية الطيسبب خطراً كبيراً على

وتطوره 

ة منح الرفاهية النفسي

واإلجتماعية

بيئة نمو الطفل مستقرة

وآمنة 

هناك نقوصات بسيطة في 

ل إستقرار وأمن بيئة النمو للطف

هناك عوامل غير مستقرة في وسط 

النمو للطفل 

ار هناك الكثير من عوامل عدم اإلستقر

في وسط النمو للطفل

أمن الطفل في خطر وبيئة النمو غير 

مستقرة 

حالة الوالد أو الوالدة 

والوضع المعيشي

حالة الوالد أو الوالدة جيدة 

والوضع المعيشي مستقر

هناك عوامل في حالة الوالد أو 

.  فلاإلعتناء بالطعلىالوالدة تؤثر 
هناك مشاكل بسيطة في اإلدارة 

الحياتية، مشاكل في القدرة على 

اء اإلستمرار أو عوامل تقيد من اإلعتن

. بالطفل

ل مشاكل في اإلدارة الحياتية أو مشاك

في القدرة على اإلستمرار أو عوامل 

.تقيد من اإلعتناء بالطفل

اكل مشاكل خطيرة في اإلدارة الحياتية ومش

خطيرة في القدرة على اإلستمرار 

.وصعوبات في اإلعتناء بالطفل

إستعمال المسكرات أو 

المخدرات

إستعمال معقول أو ال يتم 

إستعماله

مخاطر في اإلستخدام عشوائية  مخاطر متكررة في اإلستعمال إستعمال منتطم وكثيف ة في إستعمال كثيف ومرتبط بمشاكل خطير

خاطرالم  التصرف 
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