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 ملخص: 

الحضانة ألطفال ما قبل المدرسة, تجربة فريدة من نوعها,  توفر برامج العناية باألطفال الرضع وبرامج
حيث أن األطفال يبدءون فيها رحلتهم لتطوير اكتساب المهارات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح بدءًا من مرحلة 
رياض األطفال إلى المرحلة الثانوية. كما تلعب البيئة دورًا مهمًا في المراحل األولى من الطفولة وذلك في 

 ويحتاج ذاه وتتابع توفير التحفيز والتعزيز الالزمين للبدء في جمع المعلومات والمعرفة. عزيز مهارات التعلمت

طفل المبكر مثل التحاقهم بدور العناية بال التدخل في الخاصة إلى استراتيجيات فريدة االحتياجات ذوي  الطالب
هذه المقالة قد صممت خصيصًا لألطفال ذو القدرات التي تمت مناقشتها في  والمواد التقنيات والحضانة. إن

الطفل من مرحلة الرضاعة  نمو مراحل عن مقدمة أيضاً  المقالة هذه تعرض الخاصة واألطفال المعاقين. كما سوف
للمربين، فسوف يتم عرض وتحديد مجاالت المعرفة المختلفة. كذلك سوف تناقش  بالنسبة أما الرابعة. سن حتى

 في المنزل.  مهاراتهم وسلوكياتهم تعزيز في الراغبون  لآلباء المهارات والتقنيات الخاصة الضروريةالمقالة أيضًا 
 االحتياجات الخاصة, استراتيجيات التدخل المكبر, دور العناية بالطفل, حضانة.  أطفال :الدالة الكلمات
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Abstract: Infant and preschool programs provide a unique experience for 

children as they begin the developmental journey to acquire the skills and subsets 

they need to succeed in kindergarten to high school. In infancy the environment 

plays an important part of the learning scope and sequence providing both the 

stimulation and reinforcement needed to begin to gather information and knowledge. 

Students with special needs require unique early intervention strategies as they enter 

infant care and preschool environments. The techniques and materials discussed in 

this paper are designed especially for the child’s unique abilities and disabilities. 

This paper will also provide an introduction to the developmental stages from 

infancy through age four. For educators, the domains of knowledge will be 
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introduced and defined. For parents, who reinforce these domains of knowledge in 

their homes, the specific skills and techniques that are necessary will be discussed . 
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