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املقدمة
يف ظــل الظــروف الحاليــة الناتجــة عــن انتشــار فــروس كوفيــد 19-ونظــراً إلغــاق جميــع املــدارس
ممــا أحــدث تغيــراً مفاجئــاً يف الروتــن اليومــي ،يحتــاج جميــع األطفــال للدعــم
والربامــج والخدمــات ّ
مــن قبــل اآلبــاء ومقدمــي الرعايــة .وقــد يحتــاج األطفــال مــن أصحــاب الهمــم إىل دعــم إضــايف للتعامــل
والتكيــف مــع التغيــر الكبــر الحاصــل وذلــك بســبب الصعوبــات املتعلقــة بالتواصــل،
مــع هــذا الوضــع
ّ
اللغــة ،الفهــم واالســتيعاب أو الحاجــة إىل روتــن من ّ
دورا
ظــم ومتســق ...يلعــب اآلبــاء ومقدمــو الرعايــة
ً
ـما يف دعــم أطفالهــم مــن أصحــاب الهمــم عــى فهــم هــذه املرحلــة والتعامــل معهــا ومواصلــة
حاسـ ً
اكتســاب املهــارات يف خاللهــا.
تقــدم دائــرة تنميــة املجتمــع يف أبــو ظــي هــذا الدليــل لتزويــد أرس األطفــال مــن أصحــاب الهمــم
باملعلومــات واملــواد العمليــة الــي تمكنهــم مــن دعــم رفــاه أطفالهــم ،باإلضافــة إىل تعزيــز تطورهــم
النمــايئ والتعليمــي مــن خــال تضمــن العديــد مــن فــرص التع ّلــم يف الروتــن والتفاعــات اليوميــة
وبالتــايل االســتفادة القصــوى مــن الوقــت الــذي يقضونــه يف املنــزل.
ـد مــن التعامــل مــع هــذا
وبمــا أن كل طفــل فريــد مــن نوعــه ولديــه نقــاط قــوة واحتياجــات فرديــة ،فــا بـ ّ
الدليــل كمرجــع يختــار منــه اآلبــاء االســراتيجيات واألدوات الــي تناســب طفلهــم واحتياجاتــه ومهاراتــه
واهتماماتــه عــى أفضــل وجــه ،كمــا يمكــن لآلبــاء طلــب املشــورة مــن األخصائيــن ومقدمــي الخدمــة
أن محتــوى هــذا الدليــل اســتند عــى مجموعــة مختــارة مــن املراجــع
لطفلهــم .وأخــراً ،تجــدر اإلشــارة اىل ّ
العلميــة القائمــة عــى األدلــة ،والــي أرشنــا إليهــا يف نهايــة هــذا الدليــل.
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تختلــف مســتويات فهــم األطفــال مــن أصحــاب الهمــم لفــروس كوفيــد 19 -

وطريقــة انتشــاره والحــد مــن مخاطــره والوقايــة مــن اإلصابــة بــه .يمكنــك
اســتخدام النصائــح الــواردة يف هــذا الدليــل ملســاعدة األطفــال عــى فهــم هــذا
األمــر

االسرتاتيجية الثانية :و ّفر لهم فرص للتعبري والتأقلم

قــد يصعــب عــى بعــض األطفــال مــن أصحــاب الهمــم التعبــر عمــا يشــعرون

بــه تجــاه التغيــرات الــذي طــرأت عــى روتينهــم املعتــاد وذلــك بســبب صعوبــة يف
التواصــل االجتماعــي أو محدوديــة املهــارات اللفظيــة أو غــر اللفظيــة أو صعوبــة
يف الفهــم .ونتيجــة لذلــك ،قــد تظهــر أو تتزايــد لــدى األطفــال ســلوكيات غــر
مرغوبــة للتعبــر عــن إحباطهــم أو قلقهــم أو توترهــم مثــل نوبات الغضــب ،إصدار

األصــوات والســلوكيات التكراريــة النمطيــة ،تفضيــل العزلــة واالنســحاب ،ق ّلــة
االهتمــام أو عــدم املشــاركة باألنشــطة األرسيــة واأللعــاب ،رفــض اتبــاع التعليمــات
اليوميــة البســيطة ،اضطرابــات النــوم أو الشــهية ،فــرط أو ق ّلــة الحركــة والنشــاط.

التنبــه لهــذه الســلوكيات املتغــرة وتقديــم الدعــم الــازم
لــذا علينــا
ّ

االسرتاتيجية الثالثة :ن ّ
ظم الروتني اليومي

تحتــاج كل أرسة إىل وجــود روتــن يســاعدها يف تنظيــم الحيــاة اليوميــة وتجنــب

الفــوىض .فيكــون أداء األطفــال وظيفيــاً ،ســلوكياً وتعليميــاً أفضــل عنــد وجــود
فــإن بعــض األطفــال مــن
خاصــة
ومســتمر .وبصــورة
روتــن ثابــت ،منتظــم
ّ
ّ
ّ
التوحــد يظهــرون مقــدرة أكــر عــى
أصحــاب الهمــم مثــل األطفــال مــن ذوي
ّ

التكيــف يف حــال الحفــاظ عــى الروتــن املنتظــم والثابــت ألن هــذا األمــر
التأقلــم و
ّ

ـعورا بالراحــة ويمكّنهــم مــن التعبــر بشــكل أفضــل عــن مشــاعرهم
يمنحهــم شـ ً
ـببها
حــول التغيــرات الطارئــة .ونتيجــة للتغيــرات املفاجئــة يف الروتــن الــي سـ ّ
انتشــار فــروس كوفيــد  ،19 -أصبــح مــن الــروري تحقيــق التــوازن بــن الحفــاظ
عــى عــادات يوميــة أساســية وإضافــة عــادات جديــدة تســاعد يف التكيــف مــع

املكــوث يف املنــزل الــذي فرضــه انتشــار الفــروس ضمــن جــدول من ّ
ظــم للروتــن

اليومــي.
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 .1تحدث إىل طفلك ً
أول ،قبل أن يسمع عن الفريوس يف مكان آخر:
 ِصــف الوضــع مــن خــال تقديــم حقائــق مناســبة لعمــر الطفــل وفهمــه ،واحــرص عــى ّ
كثــرا عــى
أل تركــز
ً
التفاصيــل املخيفــة غــر الرضوريــة.
 اســتخدم مفــردات واضحــة ومبــارشة وملموســة وتجنــب التعابــر املجــردة ،حيــث قــد يصعــب عــى بعــضاألطفــال مثــل األطفــال مــن ذوي التوحــد فهــم العبــارات املجــردة واالســتعارات مثل «أمســك أو التقــط الفريوس»
عــى ســبيل املثــال ،مــا قــد يســبب ارتباكهــم .ولــذا يــوىص باســتخدام لغــة مبــارشة وواضحــة مثــل «فــروس كورونا
ـدا الــي تســبب لــك املــرض عندمــا تدخــل إىل جســمك».
هــو نــوع مــن الفريوســات الصغــرة جـ ً
وضح معاين الكلمات اليت تستخدمها وال تفرتض أن معاين الكلمات واضحة يف ذهن الطفل.
 ّ .2تواصل مع طفلك بالطريقة اليت يفضلها ،مثل استخدام الصور أو القصص
•يمكنــك اســتخدام وســيلة القصــة االجتماعيــة لتدعــم بهــا حديثــك عــن الفــروس .فالقصــة االجتماعية تصف
توضــح التوقعــات بســبل مختلفــة ومالئمــة مثــل النصــوص
موقــف أو حــدث وطريقــة التعامــل معــه و
ّ
ـيما لألطفال
ـ
س
ال
ـات
ـ
املعلوم
ـى
ـ
ع
ـول
ـ
والحص
ـول
ـ
الوص
ـراد
ـ
لألف
ـح
املعدلــة ،أو الصــور أو أي تقنيــة تتيـ
البســيطة
ّ
ّ
الذيــن لديهــم صعوبــات يف فهــم اللغــة اللفظيــة.
ـدا مــن املعلومــات عــن الفريوس
ـ
مزي
ـل
ـ
الطف
ـح
ـ
ملن
ـة
ـ
االجتماعي
•يجــب اســتخدام أمثلــة متعــد ّدة مــن القصــص
ً
ومســاعدته يف فهــم طريقــة الوقايــة منــه وتبيــان مــا قــد يشــعر بــه وتطمينــه حيــال هــذه املشــاعر.
عدة أيام.
•من املفيد قراءة قصة اجتماعية إىل الطفل أو معه بانتظام وعىل مدى ّ
•يمكن التعديل عىل القصة االجتماعية حسب الحاجة وك ّلما تغريت الظروف.
 .3قــدم الدعــم املــريئ للطفــل لــرح «القواعــد» الــي يجــب عليــه اتباعهــا خــال هــذه الفــرة والخطــوات الــي
يتعــن عليــه القيــام بهــا.
•كيف نلقي التحية دون املصافحة
•كيف نتفاعل ونتواصل مع أفراد األرسة مع الحفاظ عىل املسافات بني األشخاص
•مىت يجب علينا غسل أيدينا
ـدا لبعــض األطفــال مثــل األطفــال مــن ذوي التوحــد تجزئــة املهمــة املطلوبــة منهــم إىل خطــوات
•مــن املهــم جـ ً
صغــرة مــع اســتخدام صــور مرئيــة توضــح كل خطــوة
ـل التغيــر الكبــر للروتــن اليومــي مــع
 .4تقديــم إشــارات برصيــة كــي يتمكــن الطفــل مــن فهــم الوقــت يف ظـ ّ
إغــاق املــدارس والحجــر املنــزيل
•الوقــت مفهــوم مجــرد يصعــب عــى بعــض األطفــال مــن أصحــاب الهمــم فهمــه .ولــذا تعتــر اســراتيجية
تصويــر األنشــطة باســتخدام تقويــم شهري/أســبوعي أو تقويــم يومــي أو كليهمــا مفيــدة لتتبــع الوقــت
ومتابعــة األنشــطة املحــددة
مصدرا للطمأنينة واإليجابية ملساعدة طفلك عىل الشعور باألمان خالل هذه الفرتة
 .5كن
ً
إضافيا للمشاعر اإليجابية ومواجهة املشاعر اليت قد يسببها التعامل مع هذه الفرتة
•خصص وق ًتا
ً
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قائمة املصادر الخاصة
باالسرتاتيجية األوىل
ادعم فهمهم للظرف الحايل -قصة اجتماعية
حول فريوس كوفيد 19-نموذج 1
ادعم فهمهم للظرف الحايل-قصة اجتماعية
حول فريوس كوفيد 19-نموذج 2

ادعم فهمهم للظرف الحايل – تطبيقات
للمؤقتات
ادعم فهمهم للظرف الحايل – إلقاء التحية
عىل اآلخرين

ادعم فهمهم للظرف الحايل –ترك املسافة مع
اآلخرين

ادعم فهمهم للظرف الحايل – غسل اليدين
– نموذج 1

ادعم فهمهم للظرف الحايل – غسل اليدين
– نموذج 2

ادعم فهمهم للظرف الحايل – تطبيقات للدعم
البرصي و القصص االجتماعية
ادعم فهمهم للظرف الحايل-قصة
اجتماعية حول فريوس كوفيد 19-نموذج 3

من جامعة كارولينا الشمالية ،معهد فرانك بورتر
جراهام لتنمية الطفل
من منظمة «التوحد يتحدث»
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ننصح بتقديم الدعم الالزم امن خالل إضافة األنشطة التالية إىل الروتني اليومي للطفل:
•شــجع طفلــك عــى التعبــر عــن نفســه مــن خــال النقاشــات الجماعيــة كأرسة أو النقاشــات الفرديــة،
األنشــطة الفنيــة والحرفيــة ،الكــوالج ،الرســوم الهزليــة ،كتابــة املذكــرات اليوميــة  ،اللعــب اإلبداعــي والحــي

(مثــل اللعــب بالرمــل والطــن والطــاء وامليــاه) املوســيقى ،الرقــص ،الغنــاء ،الحركــة  ،اليوغــا ،تصويــر مقاطــع
الفيديــو  ،قــراءة الكتــب  ،الطبــخ ،التمثيــل وروايــة القصــص

•يحتــاج بعــض األطفــال إىل أنشــطة ذات مدخــات حســية تســاعدهم عــى التهدئــة والحــد مــن القلــق مثــل
التأرجــح عــى كــريس هــزاز  ،االســتماع إىل املوســيقى باســتخدام الســماعات ،التنفــس العميــق والتدليــك

•كمــا يســتمتع بعــض األطفــال بأنشــطة هادئــة لالســرخاء مــن خــال اســتخدام تطبيقــات لتهدئــة الذهــن
التدبــر أو روتــن معــن لذلــك
أو
ّ

•ضــع روتين ـاً ملمارســة التماريــن الرياضيــة كمجموعــة يف األرسة  ،حيــث تعتــر التماريــن أو األنشــطة البدنيــة
طريقــة فعالــة يف تقليــل أعــراض القلــق لــدى األطفــال مــن أصحــاب الهمــم ويمــك تعزيــز هــذا الروتــن

مــن خــال ارتــداء ســاعة رياضيــة وحســاب الخطــوات اليوميــة أو ممارســة التماريــن باالســتعانة باإلنرتنــت أو
التطبيقــات

•حافظ عىل التواصل مع األصدقاء عرب الهاتف واإلنرتنت وألعاب الفيديو.
•أمــا بالنســبة للطفــل الــذي ال يملــك املهــارات الالزمــة الــي تمكّنــه مــن أنشــطة التعبــر واالســرخاء والتأقلــم،
فعــى اآلبــاء تعليمــه هــذه املهــارات بطريقــة تتناســب مــع عمــره واهتماماتــه وقدراتــه.

ـزءا ال يتجــزأ مــن الربنامــج اليومــي للطفــل بطريقــة مرئيــة وملموســة مــع
•عليــك جعــل هــذه األنشــطة جـ ً
الحــرص عــى تمكــن األطفــال مــن ممارســتها بطريقــة دائمــة ومنتظمــة

•اســتخدم أســاليب التواصــل املعــززة والبديلــة (مثــل أجهــزة اآليبــاد أو الصــور) مــع األطفــال الذيــن يحتاجــون
إىل أشــكال تعبــر بديلــة

مقدم الخدمة لطفلك.
•إذا شعرت أنك بحاجة إىل املزيد من املساعدة ،يرجى التواصل مع األخصايئ
ّ
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قائمة املصادر الخاصة
باالسرتاتيجية الثانية

جامعة كارولينا الشمالية ،معهد فرانك بورتر جراهام لتنمية الطفل
و ّفر فرص للتعبري والتأقلم_روتني التهدئة

و ّفر فرص للتعبري والتأقلم_األنشطة البدنية

و ّفر فرص للتعبري والتأقلم_جدول اختيار
األنشطة البدنية

التدبر
و ّفر فرص للتعبري والتأقلم_تطبيقات
ّ
والرتكيز الذهين
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.1

أهم العادات الروتينية اليت يجب الحفاظ عليها:

•مواعيــد النــوم واالســتيقاظ اليوميــة :احــرص عــى انتظــام مواعيــد النــوم واالســتيقاظ الخاصــة باألطفــال
مــن أصحــاب الهمــم ســواء خــال أيــام األســبوع أو يف عطلــة نهايــة األســبوع .حيــث ينعكــس حصولهــم عــى

ـيوعا لــدى بعــض
القــدر الــكايف مــن النــوم عــى صحتهــم وأدائهــم ،وال ســيما أن اضطرابــات النــوم أكــر شـ ً
األطفــال مــن أصحــاب الهمــم ،مــا يقتــي املزيــد مــن االهتمــام بعــادات النــوم والحفــاظ عــى أوقــات النــوم
واالســتيقاظ املعتــادة.

•األعمــال املنزليــة /أنشــطة الحيــاة اليوميــة :خ ّ
شــجع األطفــال عــى املشــاركة يف األعمــال املنزليــة
طــط و
ّ
بصــورة منتظمــة فذلــك يســاعدهم عــى تجــاوز مــا طــرأ عــى روتينهــم اليومــي مــن تغــرات وضغوطــات

بســبب انتشــار فــروس كوفيــد ،19-كمــا يمنحهــم فرصــة الكتســاب العديــد مــن املهــارات الجديــدة (مثــاً

فــرز الغســيل يع ّلمهــم مهــارات التصنيــف واملطابقــة .)...قــد يحتــاج بعــض األطفــال مــن أصحــاب الهمــم إىل

املزيــد مــن املســاعدة للقيــام باألعمــال املنزليــة مثــل تجزئــة املهمــة اىل خطــوات صغــرة .يمكنكــم الرجــوع اىل

قائمــة املصــادر لالطــاع عــى أمثلــة عــن األعمــال املنزليــة الشــائعة إىل جانــب نمــوذج يمكــن لكــم اســتخدامه

يف مجموعــة متنوعــة مــن أنشــطة الحيــاة اليوميــة.

 .2بعض األمثلة عن العادات الجديدة اليت ممكن إضافتها اىل الروتني اليومي:
•التفاعــل مــع األشــقاء :اغتنــم فرصــة وجــود األشــقاء يف املنــزل لتعزيــز تفاعــل األطفــال أصحــاب الهمــم مــع
أشــقائهم

•أوقــات الوجبــات :يشــكل وجــود معظــم أفــراد األرسة يف املنــزل فرصــة لالجتمــاع يف وقــت محــدد ومنتظــم
لتنــاول الوجبــات كأرسة .وهــذه الروتــن اليومــي يوفّ ــر فرصــة الكتســاب عــدد كبــر مــن املهــارات اللغويــة

والحركيــة واملعرفيــة واالجتماعيــة ومهــارات الحيــاة اليوميــة يف أثنــاء هــذا الروتــن اليومــي (مثــل إعــداد
الطاولــة أو طلــب طعــام محــدد أو إعــداد الســاندويتش /الشــطرية)

•وقت التعليم املنزيل
•وقت ممارسة األرسة للرياضة أو النشاط البدين
•وقت مشاهدة التلفاز ،مثل اجتماع األرسة ملشاهدة فيلم

9

االسرتاتيجية الثالثة :ن ّ
ظم الروتني اليومي

 .3توجد عدة طرق لوضع روتني من ّ
ظم .إليك بعض االقرتاحات:
حاليــا أوقا ًتــا أطــول أمــام
التخطيــط لالنتقــال مــن اســتخدام الشاشــات واألجهــزة اإللكرتونيــة :يقــي األطفــال
ً

الشاشــات وقــد يصعــب عــى العديــد منهــم التخــي عــن أجهزتهــم ،وال ســيما بعــد فــرة طويلــة مــن االســتخدام
املســتمر .ولــذا ،فــإن النصائــح اآلتيــة قــد تفيــد يف تهيئــة الطفــل لــرك هــذه األجهــزة واالنتقــال اىل نشــاط آخــر:
-

نســبيا أو مربــكًا لبعــض األطفــال ،وال ســيما
اســتخدم مؤقتــاً مرئيــاً  :قــد يكــون مفهــوم الوقــت مجــر ًدا
ً

األطفــال الذيــن ال يمتلكــون بعــد مهــارة تحديــد الوقــت .إن تعريــف الطفــل بالوقــت بشــكل مــريئ بحيــث
يتمكــن مــن «رؤيــة» الوقــت املتبقــي لــه الســتخدام الشاشــة أو الجهــاز االلكــروين بــدال ً مــن إعطــاء الطفــل

التنبيــه بشــكل لفظــي فقــط (مثــاً« :لديــك  5دقائــق فقــط لــرك الجهــاز » ) يجعــل عمليــة ا االنتقــال

مــن اســتخدام األجهــزة اإللكرتونيــة اىل نشــاط آخــر أكــر فاعليــة وسالســة .مــن التطبيقــات الــي يمكــن

االســتعانة بهــا يف هــذا املجــال  ، ™ Time Timerالــذي يظهــر جــزءاً باللــون األحمــر يختفــي عنــد نفــاد
الوقــت.

-

اســتخدم نظــام عــد تنــازيل مــريئ :يوفــر هــذا النظــام خيــاراً آخــر يتميــز بعــدم اســتخدام مــدة زمنيــة محــددة.

وهــي وســيلة مفيــدة يف حــال الحاجــة إىل بعــض املرونــة يف توقيــت التوقــف عــن اســتخدام هــذه األجهــزة
(عــى ســبيل املثــال ،عندمــا يرغــب مقــدم الرعايــة يف بقــاء الطفــل أمــام الجهــاز يف أثنــاء مكاملــة عمــل ال
يعــرف موعــد انتهائهــا) .يمكــن وضــع نظــام للعــد التنــازيل باســتخدام مربعــات مرقمــة أو ملونــة أو أوراق
مالحظــات الصقــة أو أي شــكل أو نمــط يفهمــه الطفــل .فــإذا مــا اقــرب موعــد تــرك الجهــاز ،يمكــن ملقــدم

الرعايــة ســحب الجــزء العلــوي أو شــطبه (عــى ســبيل املثــال الرقــم  )5ليظهــر للطفــل  4أجــزاء فقــط،
بحيــث يقــرر مقــدم الرعايــة مــدى رسعــة أو بــطء ســحب األجــزاء املتبقيــة اعتمــا ًدا عــى الوقــت املحــدد لــرك
األجهــزة .وبمجــرد ســحب آخــر جــزء ،يعلــم الطفــل أن الوقــت قــد حــان للتوقــف عــن اســتخدام الجهــاز.

توجــد العديــد مــن األمثلــة الــي يمكــن اســتخدامها للمســاعدة يف تهيئــة الطفــل للتوقــف عــن اســتخدام
األجهــزة اإللكرتونيــة .يرجــى الرجــوع إىل األمثلــة املوجــودة يف قائمــة املصــادر.
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يعــزز
•اســتخدام الجــدول الزمــي املــريئ :االســتعانة بجــدول زمــي مــريئ يعكــس األنشــطة واملهــام خــال اليــوم
ّ
ـدة الجــدول الزمــي بحســب
ـد مــن شــعورهم بالقلــق .وقــد يختلــف شــكل و مـ ّ
مشــاركة األطفــال يف األنشــطة ويحـ ّ

وواقعيــا عنــد
ـورا
ً
احتياجــات كل طفــل حيــث تجــدون العديــد مــن النمــاذج يف قائمــة املصــادر .عليــك أن تكــون صبـ ً

وضــع الجــدول الزمــي الجديــد .فاعتمــاد روتــن جديــد يعــي أن األمــور لــن تســر بطريقــة مثاليــة منــذ البدايــة
نوعــا مــا البــدء عــى نطــاق ضيــق
وال ســيما يف ظــل التغــرات اليوميــة املتســارعة .لذلــك ،قــد يكــون مــن األســهل ً

ووضــع نظــام مــرن .أرشك طفلــك يف التخطيــط لألنشــطة املدرجــة يف الجــدول ،فقــد يســاعدهم ذلــك يف التكيــف
أيضــا مــن تحديــد مواعيــد للراحــة الجميــع خــال اليــوم.
بشــكل أفضــل مــع أي تغيــر جديــد .كمــا ال بــد لــك ً

ـززة بحيــث
•اســتخدام برنامــج للمعـ ّززات و التحفيــز :مــن املمكــن تطبيــق نظــام يعتمــد عــى اســتخدام الرمــوز املعـ ّ
يحصــل الطفــل عــى ســبيل املثــال عــى بعــض الوقــت اإلضــايف الســتخدام األجهــزة اإللكرتونيــة عنــد جمــع  5رمــوز
ـرة.
نتيجــة مهــارات أو ســلوكيات مرغوبــة قــام بهــا يف كل مـ ّ

•تقديــم خيــارات متعــددة :تقديــم الخيــارات لألطفــال يزيــد شــعورهم باالســتقاللية والحمــاس كمــا يمكن أن تشــكل
إتاحــة الفرصــة للطفــل إلبــداء رأيــه حــول نوعيــة النشــاطات ومواعيدهــا خــال اليــوم أداة فعالــة يف التواصــل
والتخفيــف مــن حــدة القلــق .تشــمل هــذه الخيــارات اختيــار أنــواع الوجبــات أو اختيــار مــا يفضلونــه مــن األنشــطة
خــال اليــوم وترتيبهــا .وضعنــا العديــد مــن األمثلــة عــن النشــاطات الــي يمكــن القيــام بهــا عــى مــدار اليــوم
بحســب العمــر يف قائمــة املصــادر.
•تخصيــص مســاحة للعمــل مــع وضــع قائمــة باملهــام :تعتــر تجربــة التعلــم مــن املنــزل تجربــة أوىل و جديــدة
للعديــد مــن األطفــال مــا قــد يشــكل صعوبــة عــى بعــض منهــم خاصــة األطفــال الذيــن يصعــب عليهــم تعميــم
ونقــل االســراتيجيات واملهــارات املســتخدمة يف املدرســة إىل منازلهــم (مثــل تنظيــم املــواد وحضــور أنشــطة العمــل
وإرســال الواجبــات املدرســية عــر اإلنرتنــت) .قــد يســاعد تخصيــص مســاحة عمــل للطفــل يف توضيــح مــا هــو
متو ّقــع منــه والحــد مــن تشــتته .قــد تكــون هــذه املســاحة عبــارة عــن مــكان معــن عــى طاولــة غرفــة الطعــام
ـدا عــن التلفــاز أو النافــذة .وإذا مــا تشــارك أكــر مــن طفــل يف مســاحة عمــل واحــدة،
ـون بعيـ ً
يخصــص بغطــاء ملـ ّ
يمكــن لــك النظــر يف الفصــل بينهــم باســتخدام حاجــز صغــر (مثــل مجلــد مفتــوح).

أما بالنسبة اىل قائمة املهام  ،فهناك طرق مختلفة لوضع قائمة «مهام» برصية ،منها:
-

وضــع أوراق العمــل غــر املنجــزة عــى يســار الطفــل وتخصيــص ســلة صغــرة لــأوراق املنجــزة عــى يمينــه
حصــة التع ّلــم بحيــث
أو كتابــة قائمــة قصــرة عــى ورقــة مالحظــات الصقــة باملهــام املطلــوب إنجازهــا خــال ّ

تشــطب عنــد االنتهــاء منهــا .يمكــن لألطفــال الذيــن لديهــم املهــارات الالزمــة بوضــع قوائــم املهام بنفســهم،
ولكنهــم قــد يحتاجــون إىل بعــض املســاعدة يف تخصيــص مســاحة العمــل والبــدء بتطبيــق هــذه األعمــال

الروتينيــة.

11

قائمة املصادر الخاصة
باالسرتاتيجية الثالثة

جامعة كارولينا الشمالية ،معهد فرانك بورتر جراهام لتنمية الطفل

ن ّ
ظم الروتني اليومي_عمل وجبة طعام
ن ّ
ظم الروتني اليومي_نموذج تجزئة املهام
ن ّ
ظم الروتني اليومي_أفكار لتجزئة املهام
ن ّ
ظم الروتني اليومي _الجدول الزمين اليومي
باستخدام البطاقات الالصقة
ن ّ
ظم الروتني اليومي_مثال عن الجدول الزمين
اليومي 1
ن ّ
ظم الروتني اليومي_مثال عن الجدول الزمين
اليومي 2
ن ّ
ظم الروتني اليومي_مصادر تربوية تعليمية
ن ّ
ظم الروتني اليومي_كيفية االنتقال من
استخدام الشاشات
ن ّ
العد التنازيل
ظم الروتني اليومي_مثال
ّ
ن ّ
ظم الروتني اليومي_مثال األنشطة الداخلية
والخارجية
ن ّ
ظم الروتني اليومي_مصادر لألنشطة
الحركية
ن ّ
ظم الروتني اليومي_خيارات وأهداف يومية
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رسالة أخرية
يف هــذا الوقــت الــذي يشــهد الكثــر مــن التغــرات والتقلبــات املفاجئــة ،يواجــه أرس األطفــال
مــن أصحــاب الهمــم تحديــات وأعبــاء إضافيــة ،ولــذا وضعنــا هــذا الدليــل بهــدف تزويــد األرس
باالســراتيجيات الــي تســاعد األطفــال مــن أصحــاب الهمــم عــى فهــم الظــرف الحــايل املتع ّلــق
والتكيــف مــع التغيــرات
بانتشــار فــروس كوفيــد 19-بشــكل أفضــل وتمكنهــم مــن التأقلــم
ّ

الناتجــة عــن هــذا الظــرف وآثارهــا عــى مشــاعرهم وســلوكياتهم واالســتفادة مــن الفــرص
التعليميــة الهادفــة يف روتينهــم اليومــي.
مربيــا ،فــا بــد أنــك تواجــه تحديــات جديــدة فرضتهــا متطلبــات العمــل
أمــا أو
ســواء كنــت ًأبــا أو ً
ً

عــن بعــد أو نقــص فــرص العمــل والتعليــم املنــزيل ورعايــة األطفــال وإدارة األرسة ،مــا قــد يكــون
لــه آثــار ســلبية عــى صحتــك النفســية والبدنيــة ،وبالتــايل عــى العالقــات االجتماعيــة ضمــن
أرستــك.
ولذلــك ،احــرص عــى تخصيــص بعــض الوقــت لنفســك ،مــن خــال تحديــد موعــد يومــي للقيــام
بعمــل يســاعدك عــى تجديــد طاقتــك ،مثــل التأمــل أو الصــاة أو قــراءة كتــاب ممتع أو ممارســة
هوايتــك املفضلــة أو أي نشــاط آخــر مــن شــأنه تحســن مزاجــك .كمــا ال بــد لــك مــن الحصــول
عــى القــدر الــكايف مــن النــوم ،فاإلجهــاد قــد يعرضــك للضغــط النفــي ومخاطــر أخــرى.
ختاما ،نود أن نشيد باملراجع املذكورة أدناه واليت استعننا بها يف إعداد هذا الدليل.
ً
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مبادرة «همم» لالستشارات األرسية ألصحاب الهمم يف أبوظيب

مبــادرة «همــم» لالستشــارات األرسيــة بالرشاكــة بــن مؤسســة التنميــة األرسيــة و مؤسســة زايــد العليــا ألصحــاب
الهمــم مــن خــال التواصــل املبــارش عــى:
•الرقم80033322 :

•الواتساب0504440143 :

•اإليميلShawer@fdf.gov.ae:
من يوم السبت حىت يوم الجمعة
مساء
 8:00صباحاً 8:00 -
ً
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املراجع

 معهد فرانك بورتر جراهام لتنمية الطفل،•جامعة كارولينا الشمالية
Hume, K., Waters, V., Sam, A., Steinbrenner, J., Perkins, Y., Dees, B., Tomaszewski, B., Rentschler,
L., Szendrey, S., McIntyre, N., White, M., Nowell, S., & Odom, S. (2020). Supporting individuals
with autism through uncertain times. Chapel Hill, NC: School of Education and Frank Porter
Graham Child Development Institute, University of North Carolina at Chapel Hill. Retrieved
from: https://afirm.fpg.unc.edu/supporting-individuals-autism-through-uncertain-times
Supporting Individuals with Autism through Uncertain Times - UNC Frank Porter Graham
Child Development Institute Autism Team

) Centers for Diseases Control – CDC( •مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها
https://www.cdc.gov/coronavirus/-2019ncov/daily-life-coping/talking-with-children.
html?CDC_AA_refVal=https3%A2%F2%Fwww.cdc.gov2%Fcoronavirus2%F-2019
ncov2%Fcommunity2%Fschools-childcare2%Ftalking-with-children.html

»autism speaks« »•منظمة «التوحد يتحدث
COVID19- Video Teaching Story from University of Miami – NSU
Flu Teaching Story - Arabic version coming soon – keep checking the autism speaks
website

15

addcd.gov.ae
@dcdabudhabi

هذا هو مجتمعنا#

#THIS IS OUR COMMUNITY

