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  يمثل القدرات  الحرآية لطفلكوصفألفضل  مجاور مربع واحد فقطالرجاء قراءة التالي و وضع عالمة في 
 

 ...طفلي

     لديه صعوبة في التحكم في الرأس و الجذع في معظم الوضعيات  
                 و يستخدم مقاعد معدلة خصيصا للجلوس بشكل مريح

                 و يجب أن يرفع من قبل شخص آخر للتنقل
 

     التحرك داخل الغرفة يستطيعيستطيع  الجلوس بمفرده عند وضعه على االرض و  
 يستخدم يديه للحصول على الدعم للحفاظ على التوازن في الجلوس و     
  يستخدم معدات معدلة للجلوس والوقوفعادة و     
 أو الحبيالزحف على بطنه ,  عن طريق التقُلب  يتنّقلو     

 

     ,مثل المشاية ، عربة األطفال( أداة مساعدة للمشي  مسافات قصيرة باستخداميستطيع الجلوس بنفسه والمشي 
                  عّكازات , العصي , الخ.) 

                  و ربما يحتاج إلى مساعدة من شخص بالغ للتوجيه و الدوران أثناء المشي باستخدام أداة مساعدة للمشي .
                  و عادة يجلس على األرض في وضع "جلوس -  W " وقد يحتاج لمساعدة شخص بالغ للوصول إلى الجلوس

                  و قد يشد نفسه للوقوف و السير لمسافات قصيرة
                  و يفضل التنّقل بواسطة الزحف و الحبي

 

     للمشي أداة مساعدةيتحّرك بواسطة المشي باستخداميستطيع الجلوس بمفرده وعادة 
                و ربما يجد صعوبة في الجلوس متوازنا عند استخدام آلتا اليدين في اللعب

                و يستطيع تغيير الوضع  من و الى  الجلوس بنفسه
  يستطيع أن يشد نفسه للوقوف والسير ممسكا باألثاثو               
  بواسطة المشيتنّقل يفضل اله يستطيع الحبي ، ولكنو               

 

    بواسطة المشي بدون أداة مساعدة للمشييتنّقليستطيع الجلوس بمفرده و 
                 و هو قادر على التوازن في الجلوس عند استخدام آلتا اليدين في اللعب

                 و يستطيع التحرك من و إلى وضعيات الجلوس و الوقوف بدون مساعدة من شخص بالغ  
                 و يفضل التنقل بواسطة المشي
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.   الحرآية لطفلك يمثل القدرات وصف ألفضل  مجاورمربع واحد فقطالرجاء قراءة التالي و وضع عالمة في  
 

...طفلي  

لديه صعوبة في الجلوس بمفرده وفي السيطرة على وضع الرأس و الجسم في معظم الوضعيات         
       و لديه صعوبة في تحقيق أي سيطرة إرادية للحرآة 

 و يحتاج لكرسي داعم معّدل خصيصًا للجلوس بشكل مريح          
                 و يجب أن يرفع من قبل شخص أخر ليتنّقل      

   

    إشراف شخص بالغيستطيع الجلوس بمفرده ولكن ال يقف أو يمشي بدون دعم آبير و  
                 و غالبًا يحتاج مزيد من الدعم للجسم / الجذع لتحسين وظيفة الذراع و اليد

                 و يحتاج عادة الى مساعدة شخص بالغ للجلوس على الكرسي أو الخروج منه
                 و قد ينجز التنّقل الذاتي باستخدام آرسي متحرك ألي , أو يتم نقله داخل المجتمع

 

. )إلخ  , عصي, عكازات  , بة أطفال عر, مشاية  مثل ( ة للمشي باستخدام أداة مساعدالمشي بمفردهيستطيع      
                  و يستطيع عادة الجلوس على آرسي و الخروج منه بدون مساعدة شخص بالغ

          و قد يستخدم آرسي متحرك لقطع مسافات طويلة أو في الخارج
  و يجد صعوبة في صعود الدرج  أو المشي على سطح غير مستو من دون مساعدة آبيرة

 
 

لكن لديه صعوبة في المشي لمسافات طويلة , ة للمشي أداة مساعدع المشي بمفرده بدون استخدام يستطي    
                   أو على األسطح غبر المستوية              

                و يستطيع الجلوس على آرسي البالغين العادي واستخدام آلتا يديه بحرية
                و يستطيع التحرك من األرض إلى الوقوف دون مساعدة شخص بالغ

                و يحتاج أن يمسك بالدرابزين عند صعود الدرج أو النزول منه
                و غير قادر بعد على الرآض والقفز

 

خارج المنزل و على األسطح غير  , بما في ذلك المسافات الطويلة نسبيًا , يستطيع المشي بمفرده دون استخدام معينة للمشي      
                         المستوية 

                 و يستطيع التنّقل من االرض أو من على آرسي ليقف دون استخدام يديه للحصول على دعم 
                 و يستطيع صعود ونزول الدرج دون الحاجة إلى أن يمسك بالدرابزين

                  و قد بدأ بالرآض والقفز
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.   يمثل القدرات  الحرآية لطفلكوصفألفضل  مجاور مربع واحد فقطالرجاء قراءة التالي و وضع عالمة في  

  
...طفلي  

    لديه صعوبة في الجلوس بمفرده وفي السيطرة على وضع الرأس و الجسم في معظم الوضعيات   
    و لديه صعوبة في تحقيق أي سيطرة إرادية للحرآة

    و يحتاج لمقعد داعم خصيصًا للجلوس بشكل مريح             
    و يجب أن يرفع من قبل شخص أخر ليتحرك

 

   بمفرده ولكن ال يقف أو يمشي بدون دعم آبير يستطيع الجلوس    
                  و لذلك يعتمد عالبًا على الكرسي المتحرك في المنزل , المدرسة و في المجتمع
                و آثيرًا ما يحتاج لدعم إضافي للجسم و الجذع لتحسين وظيفة الذراع و اليد

                و قد يحِقق التنُقل الذاتي باستخدام آرسي متحرك ألي 
 

). إلخ , عصي, عكَّازات , ات عجالت مشاية ذ, مشاية  مثل ( ويمشي فقط باستخدام معينة للمشي , يستطيع الوقوف بمفرده     
   و يجد صعوبة في صعود الدرج أو المشي على أسطح غير مستوية

                 و قد يستخدم الكرسي المتحرك لقطع مسافات طويلة أو في  المناطق المزدحمة
 

   و نزول الدرجألكنه يحتاج أن يمسك الدرابزين في صعود , يستطيع المشي بمفرده بدون استخدام معينة للمشي  
                 و غالبًا ما يجد صعوبة في المشي على األسطح غير المستوية , المنحدرات أو في المناطق المزدحمة 

 

   دون الحاجة لإلمساك بالدرابزين و نزول الدرجأو يستطيع صعود  , يستطيع المشي بمفرده بدون استخدام معينة للمشي 
                و يمشي أينما أراد ( بما في ذلك األسطح غير المستوية , المنحدرات أو في المناطق المزدحمة )

                 و يستطيع الرآض و القفز بالرغم من أن سرعته و توازنه و تناسقه العضلي قد تكون محدودة قليال
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.   يمثل القدرات  الحرآية لطفلكوصفألفضل  مجاور مربع واحد فقطالرجاء قراءة التالي و وضع عالمة في  

 
 طفلي

 لديه صعوبة في الجلوس بمفرده وفي السيطرة على وضع الرأس و الجسم في معظم الوضعيات   

 لديه صعوبة في تحقيق أي سيطرة إرادية للحرآة و
                و يتم التنّقل به في أي مكان س بشكل مريحجللي  خصيصًامعّدل يحتاج لمقعد و
  ليتحركأو معدات خاصة  شخص أخر بواسطةيجب أن يرفع  و

 

  يستطيع الجلوس مع دعم بسيط للحوض و الجذع لكن ال يقف أو يمشي بدون دعم آبير 
  ةعندما يكون في األماآن المفتوح على الكرسي المتحرك دائمًالذلك يعتمد  و
   يحِقق التنُقل الذاتي باستخدام آرسي متحرك ألييستطيع أن و
  في األماآن المغلقة لحرآة ليةمحدودع الحبي أو التقّلب بيستطي و
  

 

 ). إلخ, عصي , عكَّازات , مشاية ذات عجالت , مثل مشاية (   للمشي أداة مساعدةويمشي فقط باستخدام , مفرده يستطيع الوقوف ب 
  بدون دعم ة في صعود الدرج أو المشي على أسطح غير مستويةيجد صعوب و 
 يستخدم وسائل متنوعة للتنّقل تبعًا للظروف  و
 لقطع مسافات طويلة للتنّقل بسرعة أو  يستخدم الكرسي المتحرك يفّضل أن و

 

 صعود أو نزول الدرجلكنه يحتاج أن يمسك الدرابزين في ,  للمشي أداة مساعدة المشي بمفرده بدون استخدام يستطيع 
  لذلك فإّنه يمشي في معظم البيئات و 
 ةالمنحدرات أو في المناطق المزدحم, غالبًا ما يجد صعوبة في المشي على األسطح غير المستوية  و
 لقطع مسافات طويلةللتنّقل بسرعة أو متحرك آرسي أو ) عصا أو عّكاز مثل (  قد يفضل أحيانًا استخدام أداة مساعدة للمشي و

 

 و يستطيع صعود أو نزول الدرج دون الحاجة لإلمساك بالدرابزين,  للمشي أداة مساعدة المشي بمفرده بدون استخدام يستطيع 
 )المنحدرات أو في المناطق المزدحمة , بما في ذلك األسطح غير المستوية (  يمشي أينما أراد و
 ًاكون محدوديضلي قد سرعته و توازنه و تناسقه الع يستطيع الرآض و القفز بالرغم من أن و
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  الحرآيةكقدرات يمثل وصفألفضل  مجاور مربع واحد فقطالرجاء قراءة التالي و وضع عالمة في  

 
 أنـا

  في معظم الوضعياتيجسم و يرأس وفي السيطرة على وضع يلدي صعوبة في الجلوس بمفرد   

  صعوبة في تحقيق أي سيطرة إرادية للحرآةلدي و
                به في أي مكان لـ و أتنّقريحس بشكل مجلأل خصيصًا معّدلحتاج لمقعد أ و
  تحرككي ألأو معدات خاصة  شخص أخر بواسطة يرفعيتم يجب أن  و

 

 مشي بدون دعم آبير بمفردي لكن ال أقف أو أستطيع الجلوس  أ
  آون في األماآن المفتوحةعندما أ على الكرسي المتحرك دائمًاعتمد ألذلك  و
  اتي باستخدام آرسي متحرك أليذ أتنّقـل بشكل ستطيع أنأ و
  في األماآن المغلقة تحرك ألبمحدوديةع الحبي أو التقّلب ستطيأ و
  

 

 ). إلخ, عصي , عكَّازات , مشاية ذات عجالت , مثل مشاية (   للمشي أداة مساعدةمشي فقط باستخدام الو , يستطيع الوقوف بمفردأ 
  بدون دعم طح غير مستويةجد صعوبة في صعود الدرج أو المشي على أسأ و 
 ستخدم وسائل متنوعة للتنّقل تبعًا للظروف أ و
 لقطع مسافات طويلة للتنّقل بسرعة أو ستخدم الكرسي المتحرك أ فّضل أنُأ و

 

 مسك الدرابزين في صعود أو نزول الدرجُأحتاج أن أ يلكن,  للمشي أداة مساعدة بدون استخدام يستطيع المشي بمفردأ 
  مشي في معظم البيئاتنا ألذلك فأ و 
 ةالمنحدرات أو في المناطق المزدحم, جد صعوبة في المشي على األسطح غير المستوية أغالبًا ما  و
 لقطع مسافات طويلةللتنّقل بسرعة أو متحرك آرسي أو ) عصا أو عّكاز مثل ( فضل أحيانًا استخدام أداة مساعدة للمشي  قد ُأو

 

 ستطيع صعود أو نزول الدرج دون الحاجة لإلمساك بالدرابزينأو ,  للمشي أداة مساعدة بدون استخدام يدستطيع المشي بمفرأ 
 )المنحدرات أو في المناطق المزدحمة , بما في ذلك األسطح غير المستوية  ( تدمشي أينما أرأ و
 ًاحدودكون مي العضلي قد ي و تناسقي و توازنيالرآض و القفز بالرغم من أن سرعتستطيع أ و




