
  

عمل مسودة            

 ما الذي نريد أن نتذكره؟

 ما الذي أفعله لمساعدة طفلي على النمو والتعلم؟ 

 

  

 شجرة القرارات لتحديد اإلفادات 
 الوصفية )مدخل(

 

 ما المقصود بشجرة القرارات؟

( IFSPالفردية لألسرة )شجرة القرارات هي أداة سيستخدمها فريق خطة الخدمة 

 لمساعدته في اختيار إفادة تصف أداء طفلك في ثالثة مجاالت:  

 العالقات االجتماعية اإليجابية  .1

 اكتساب مهارات جديدة واستخدامها .2

  اتخاذ إجراءات لتلبية احتياجاته .3

 

 أشياء يجب مراعاتها عند استخدام هذه األداة

الطفل مهاراته الوظيفية للمشاركة في األنشطة اليومية فّكر في الطريقة التي يستخدم بها 

في مختلف األماكن ومع مختلف األشخاص. يجب أن تعكس اإلفادة التي يختارها الفريق 

 أداء طفلك استناًدا إلى: 

المتوقع من طفلك في أجواء معينة. استِعن بتوقعات ثقافتك المنزلية لتحديد ما إذا   •

 متوقع من عمره في المنزل.  كان أداء الطفل في المستوى ال

استخدامه للتقنيات المساعدة/ التعديالت )سماعات األذن، أو النظارات الطبية،   •

أو أجهزة المساعدة على التنقل، وغيرها( عندما تتوفر عادة. أدائه الفعلي في  

 أجواء مختلفة، وليس في الظروف المثالية إذا كانت بحوزته هذه التقنية.

 إلى تاريخ ميالده، حتى لو كان قد ُولد مبكًرا.  عمر طفلك استناًدا  •

 

 فلنبدأ بالسؤال األول: هل سبق أن استخدم الطفل المهارات  

 الوظيفية المتوقعة من عمره في هذا المجال؟

 

 ما نقاط قوة طفلي وفرصه للنمو؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 ال نعم



عمل مسودة            

 إذا كانت إجابتك "ال" عن 
  السؤال األول... 

 إذا كانت إجابتك "نعم" عن   
 السؤال األول... 

 

 

  الوظيفية المهارات______________  يستخدم هل  المجال،  هذا  في

  والمواقف األجواء جميع في عمره من المتوقعة

 أغلبها؟ أو

 

 نعم
 

 هل لدى أحدكم 

 أي مخاوف بخصوص 

 مهارات الطفل 

 في هذا المجال؟ 
 

خالل األعمال  

الروتينة واألنشطة  

اليومية المتعلقة بهذا  

المجال، يستخدم 

طفلك بعض  

المتوقعة المهارات  

من عمره لكنه 

يستخدم في األغلب  

مهارات تشبه  

مهارات طفل أصغر  

 منه قليالً. 
 

خالل األعمال  

الروتينة واألنشطة  

اليومية المتعلقة بهذا  

المجال، يستخدم 

طفلك بعض  

المهارات التي تشبه  

مهارات طفل أصغر  

منه قليالً، لكنه 

يستخدم في األغلب  

المهارات المتوقعة 

 من عمره. 
 

 نعم
 

خالل األعمال  

الروتينة واألنشطة  

اليومية المتعلقة بهذا  

المجال، يتمتع طفلك  

بجميع المهارات التي 

نتوقع رؤيتها من  

طفل في عمره، وال  

تزال هناك بعض  

 المخاوف.
 

 ال
 

خالل األعمال  

الروتينة واألنشطة  

المتعلقة بهذا  اليومية 

المجال، يستخدم 

طفلك جميع  

المهارات المتوقعة 

 من عمره. 
 

   مهارات______________  يستخدم هل  المجال،  هذا  في

 مختلف في قليلا  منه  أصغر طفل أم بكثير منه أصغر طفل مثل وظيفية

 والمواقف؟  األجواء

 

 

 طفل أصغر منه قليالً  بكثير منه أصغر طفل

خالل األعمال الروتينيّة 

واألنشطة اليومية المتعلقة بهذا  

المجال، يستخدم طفلك مهارات  

مهمة تشبه مهارات طفل  

 أصغر منه بكثير.   
 

إلى أي مدى يستخدم طفلك 

مهارات طفل أصغر منه  

 قليالً؟ 

خالل األعمال الروتينيّة 

واألنشطة اليومية المتعلقة بهذا  

المجال، يستخدم طفلك في  

األغلب مهارات مهمة تشبه  

مهارات طفل أصغر منه 

 بكثير.
 

خالل أغلب األعمال الروتينيّة 
واألنشطة اليومية المتعلقة بهذا  

المجال، يستخدم طفلك مهارات  

تظهر قبل المهارات المتوقعة من  
عمره مباشرة. تشبه هذه المهارات  

 مهارات طفل أصغر منه قليالً.
 

 ال
 

 طفلك  يستخدم مدى أي إلى
 في عمره من المتوقعة المهارات
 والمواقف األجواء جميع

 أغلبها؟ أو 
 


