المختبر لألداء البشري المركب والمشاركة המעבדה לתפקוד אנושי מורכב והשתתפות
(Complex Human Activity and Participation –(CHAP
قسم العالج الوظيفي ,الكلية لعلوم الصحة والرفاه
החוג לריפוי בעיסוק ,הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

))Child Evaluation Checklist (CHECK) (Rosenblum, In process
قائمة لتقييم للولد
ترجم للعربية :ايناس خليلية ,د .سارة روزينبلوم
تدقيق لغوي :أنيسه لهواني
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ابني/ابنتي:
يبدو مصغيًا عندما نتحدث معه
يفهم االوامر الموجهه إليه
يتذكر قصص التي سردت له
يعرف ان يعبر بالكلمات عما يريد
مستقل باللبس مقارنةً لما متوقع من اوالد جيله
مستقل باستعمال المرحاض مقارنة لما متوقع من اوالد جيله
يأكل بطريقة مناسبة لبناء جيله (نظافة ,ترتيب ,وسيطرة على
ادوات االكل)
يعرف حل مشاكل الناتجة من لعبة /لبس
يعرف سرد ما حدث في الروضة/البستان
يعبر عن افكاره لألمور التي تحدث معه
يقوم بفعاليات بوقت معقول ,كما هو متوقع من ابناء جيله
يستطيع ان يالئم تواصله مع الشخص االخر من اجل ان يحصل
على ما يريد
يشارك مع االصدقاء
يستطيع ان يتجهز من اجل لعبة
يستطيع ان ينظم جسمه للقيام بفعالية (قفز ,تخطي ,امساك
كرة)
يستطيع التأقلم مع تغييرات بالحياة الروتينية/ظروف جديدة
محبوب بين مجموعة اطفال
يستطيع ان يتحمل المسؤولية
يكمل المهمات التي يأخذها على عاتقه
لديه تناسق جيد
مهارة التوازن عنده جيدة
لديه سيطرة جيدة في اليدين باستعمال اغراض صغيرة
يسيطر على االلوان/االقالم بشكل يُمكنه من رسم ما يريد
يرد بشكل مالئم وليس بشكل مندفع
يحاول ان يصحح نفسه عندما يقوم بعمل معين بشكل خاطئ
يستيقظ مع رغبة للبدء بيوم جديد
هو ولد هادئ بشكل عام
ينام جيدًا في الليل
يعرف ان يُهدئ نفسه
يستطيع التقدير بشكل صحيح صعوبة المهمة التي يريد او عليه
ان يقوم بها

كل الحقوق محفوظة

في اوقات في اوقات بالمرة
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