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ٍ٘ظف االسزٍعبة:

ماذا يمكىىي أن أفعم مع طفهي في انمىزل؟
رؾذس انصذيخ انُفضٛخ عُذيب رؾذس أشٛبء صٛئخ،
ٔرضجت يشبعشًا ؽبدح يٍ انخٕفٔ ،انعغز،
ٔانصذيخ .فال ًٚكُك أٌ رفكش ثشكم يُشرَت ثًُٛب
ركٌٕ يعطشثبٔ .رخزهف.كٛفٛخ االصزغبثخ نؾذٔس
انصذيبد يٍ شخص ٜخش.
فبنصذيخ رزضجت ف ٙانكضٛش يٍ انزٕررش ٔنكرم شرخص
نّ طشقّ انخبصخ نالصزغبثخ نهزٕررشٔ .رزًضرم انطرش
انشئٛررضٛخ انضالصررخ نالصررزغبثخ نهزٕرررش (ٔكٛفٛررخ عًررم
عقٕنُرررب نؾًبٚزُرررب عُرررذيب ٚكرررٌٕ ُْرررب خطرررش) فرررٙ
خٛبساد انعشا /انٓشة/انزغًذ .فعُرذيب ٚؾرذس شرٙء
خطٛش ،فإٌ عرضذَب ٚؾزرٕ٘ عهرٗ َ ربو رَرزاس رهقبئرٙ
نهصذيبدٔ ،انز٘ ٓٚت يٍ صجبرّٚٔ ،غعهُب يرضزعذٍٚ
ة يرررٍ انخطرررش ،أٔ أٌ
نًٕاعٓرررخ انخطرررش ،أٔ انٓرررش ً
َرصجؼ ثجررضبطخ ررٛش قربدس ٍٚعهرٗ انقٛرربو ثر ٘ شررٙء
عهٗ اإلطال .
فٍَب ٌيً ثعض األشٍبء اىزً ٌَنْل اىقٍبً ثٖب:
®

 اعزًذ االنززايبد انضجع نًُٕرط انًهزغ اٜيٍ
ف ٙيُزنكٔ ،سٔرُٛك انٕٛي.ٙ
فشٌق خذٍبد اىَجزَع:

 ظع خطط أيبٌ .

انتزامات انمهتجأ اآلمه نديىا
®

نقذ رجُُٛب ًَٕرط انًهزغ اٜيٍ ف ٙيركرزرت خرذيربد
®
األصشح ٔانطفم (ٚٔ )OCFSرعرذ انرًرهرزرغر اٜيرٍ
َررًررٕرع رًب عررالعرر ٛرًب إلسشرربد انررقرربدحٔ ،انررعرربيررهررٛررٍ،
ٔاألطفبلٔ ،األصش؛ ؽٛش ٚضًؼ نٓى ثًشبسكخ َفرش
انقٛى ٔانهغخًَٕٔ .رط انًهزغ اٜيٍ ®ْٕ عجربسح عرٍ
طشٚقخ َقٕو ثبصزخذايٓب ف ٙرُر رٛرى عرالعرُرب ْٔرٙ
انطشٚقخ انزَ ٙعًم ثٓبَٔ .ؾٍ َشؽت ثك  -كرٕنرٙ
أيش أٔ كٕص ٙقبََٕ ٙعهٗ طفرم صرغرٛرش ٚرزرهرقرٗ
خذيربد يرٍ يركرزرت خرذيربد األصرشح ٔانرطرفرم -
َٔشغعك نك ٙرزجُٗ ْزِ انًجبدئ كذنٛم ٓٚذف رنرٗ
خهق ثٛئخ آيُخ رُجز انعُف.

 اطشػ انضالصخ أصئهخ انشئٛضٛخ نهغهضبد انًغزًعٛخ
إلسصبء ساثطخ.

رجعب نقبٌَٕ Americans with Disabilities
(األيشٚك ٌٕٛانًقعذٌٔ)ٚ ،قٕو يكزت ٔالٚخ َٕٕٚٛس
نخذيبد األطفبل ٔانعبئالد ثززٔٚذ ْزِ انُششح ث ؽشف
كجٛشح أٔ عهٗ ششٚط يضغم عُذ انطهت.

” ...نزعزٚز ؽضٍ يعٛشخ أطفبنُب،
ٔاألصشٔ ،انًغزًعبد انًؾهٛخ “...

 قذس أًْٛخ األيبٌ األخالقٔ ،ٙاالعزًبع،ٙ
ٔانُفضٔ ،ٙانجذَ ٙنطفهك.
 قى ثخهق عٕ ٚزضى ثبأليٍ َٔجز انعُف نألطفبل.
 اصزخذو أشكبال فُٛخ يخزهفخ يضم :انًٕصٛقٗ،
ٔاألعًبل انفُٛخٔ ،عشٔض انفٛذ ٕٚانًُبصجخ.
 رزكش يب ؽذس نطفهكٔ ،نٛش "يب ْٕ انعٛت فّٛ
أٔ فٓٛب".
 قى ثزعه ًّٛانؾذٔد :يزٗ ٚقٕل الَ ،عى ،أؿ ،آِ-
آِٔ ،أٔ عفٕا.
 قٕيٕا ثؾم انصشاعبد ك فشاد ٔكفشٚق.
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رَٓب انًشؽهخ األٔنٗ نعالط انصذيخ انُفضٛرخٔ ،رنرك
نجش األيبٌ ف ٙرؽذٖ انًغرًرٕعربدْٔ .ر ٙثرًرضربثرخ
طقٕس صؾٛخ يٍ ش َٓب أٌ ررزرطرٕس ٔررفرٛرذ كر داح
إلصررررجرررربد رررررؾررررقررررق
كيف تشعر اليوم؟
انررًررشرربعررش إلسصرربء
ما هو هدفك لليوم؟
ساثررطررخ يرربُٚٔ .ررعررذ
من الشخص الذي ستطلة مساعدته؟
انررزررفرركررٛررش ٔانررقررذسح
عهٗ انزعجٛش انهف ر ٙعرٍ
انًشبعش أيشاً يًٓبٚٔ .زى رٕع ّٛصالصرخ
أصئهخ أصُبء االعزًبعبد انًغزًعٛخ:
مٍف رشعش اىًٍ٘؟ ٚشغع ْزا انضؤال عهٗ انكشف
انعبطفٚٔ ،ٙعهى األطفبل أٌ ٚضزخذيٕا انكهًبد
أكضش يٍ األفعبل نهزعجٛش عٍ يشبعشْى.
ٍب ٕ٘ ٕذفل ىيًٍ٘؟ ْزا انضؤال يٍ ش َّ أٌ ًُُٙٚ
انقذسح عهٗ انشفبء انزار .ٙفبألْذاف انفشدٚخ رخهق
انزشكٛتٔ ،رشرجط ثعًهٛخ اصزخذاو انًُطق أٔ
اإلدسا  .كًب ًُٚؼ انعبيه َ ٍٛشح عًب ٚشعش ثّ
انُزالء ٔيب ْٕ ْبو نهغًٛع .
ٍِ اىشخص اىزي سزطيت ٍسبعذرٔ؟ ُٚضٗ شجبثُب
أَٓى ٚضزطٛعٌٕ االعزًبد عهٗ اٜخش .ٍٚفطهت
األطفبل نهًضبعذح ٚغعهٓى ٚضزعٛذٌٔ اإلًٚبٌ ث َّ
ٌ يٍ أعهٓى
صٛكٌٕ ُْب آخشٌٔ يزٕاعذٔ ً
ٔنًضبعذرٓىْٔ .زا ٚضبعذ أٚعًب عهٗ رعزٚز
اإلؽضبس ثبالَزًبء ث ٍٛانُزالءٔ ،انعبيه ٍٛعُذيب
ٚطهجٌٕ انًضبعذح عهًُب يٍ ثععٓى انجعط .رٌ
االصزغبثخ ثعجبسح "صٕف أصبعذ " أليش ْبو فٙ
رعزٚز انززاو انعبيه ٍٛثبنزٕاعذ نًضبعذح انشجبة.
ٔ ٚخهص االعزًبع رنٗ فكشح نهٕٛو ،يضم:

” قذ رنُ٘ ٍجشد شخص ٗاحذ ثبىْسجخ إىى اىعبىٌ،
ٗىنْل اىعبىٌ ثأسشٓ ثبىْسجخ إىى شخص ٍب“.
(ق٘ه ٍأث٘س غٍش ٍعشٗف قبئئ)

ٍب ًٕ ىغخ اىَيزجأ اٍَِ؟
نذُٚب أسثع خطٕاد ُٚطرهرق عرهرٛرٓرب ( SELFأس .إي.
أه .أف) ٔ ،انزر ٙررششرذ رنرٗ طرشٚرقرخ شرفربء انرُرزالء،
ٔرؾقٛق رقذو ف ٙؽٛبرٓى يٍ خالنٓب.
( Sسٍفزً = األٍبُ) ْٕٔ األْى ،فٕٓ أصبس انشفبء.

ىَبرا رجْى ٍنزت خذٍبد األسشح ٗاىطفو
َّ٘رج اىَيزجأ اٍَِ؟
نقذ رجُٗ انًكزت ْزا انًُٕرط ألَُب َعهى َٔذس انعالقخ
ث ٍٛانصذيخ انُفضٛخ ٔآصبسْب عهٗ انضهٕ ٔ .قذ أصجذ
®
ًَٕرط انًهزغ اٜيٍ قذسرّ عهٗ رقهٛم انعُف انغضذ٘،
ٔأٚعبً عهٗ خهق عٕ آيٍ ٔال ٚزضى ثبنعُف نكم فشد.
®

( Eإٌَ٘شْز = اىَشبعش) ٔانز ٙرؾذد يب َشرعرش ثرّ،
ٔكٛفٛخ انزعبيم يع ْزِ انًشبعش.

َٔ شا ألٌ ًَٕرط انًهزغ اٜيٍ ُٚعزجش ًَطب صقبفًٛب
أكضش يٍ كَّٕ يغشد رذخال عالعٛبً ،فإٌ انًكزت
ٚؾبفظ عهٗ أثُٛزّ ٔرسشبدارّ انزٚ ٙقذيٓب نشجبثُب،
فعال عٍ انُزبئظ ٔانؾٕافزٔ ،خذيبد األفشاد.

( Fفٍ٘رشش = اىَسزقجو) ارخبر خٛبساد رٚغبثٛخ نخهرق
يضزقجم أفعم ألَفضُب ٔنهعبنى ث صشِ.

مه يُطهب مىه إتباع هرا انىموذج؟

ىقذ سَعذ عِ خطط األٍبُ .فَب ًٕ؟

مو شخص ف ٙكم عزء يٍ انًشفق عه ّٛأٌ ًٚبسس
ْزِ االنززايبد انضجعخ ف ٙعًهّ/عًهٓب انٕٛي.ٙ

( Lى٘س = اىفقذاُ) االعزشاف ٔانؾزٌ عهٗ األشٛربء
انًؤنًخ انز ٙؽذصذ.

خطرط األيربٌ ْرٙ
عجبسح عٍ ثرطربقربد
خطتي
صغٛشح ٚضرزرخرذيرٓرب
نألمان
انشرجربة ٔانرعربيرهرٌٕ
انز ٍٚقربيرٕا ثرإدساط
 -1تمشَي
اقررزررشاؽرربد رررغررعررهررُررب
-2تىفس بعمق
آيررُررٛررٍ داخررهرر ٛرًب يررٍ
-3تحدث إني شخص ما
خالل يضربعرذررُرب فرٙ
انزؾكى ف ٙعرٕاطرفرُرب.
فُؾٍ َؾًم خطط األيبٌ انخبصرخ ثرُرب ثرؾرٛرش رركرٌٕ
يزبؽخ نالصزخذاو كهًب شعشَب ثبنقٓشٔ .فعال عٍ رنرك،
رفٛرذ خرطرط األيربٌ كر داح أخرشٖ فر ٙعرًرهرٛرخ انرعرهرى
ثبنصذيخٔ ،كزنك رعزجش خطط األيبٌ طرشٚرقرخ ثضرٛرطرخ
نإلثقبء عهٗ انشصبنخ انز ٙرفٛذ ث ٌ ْرذفرُرب ْرٕ انرؾرفرب
عهٗ انغًٛع آيُ.ٍٛ
يشازك طفهي في اجتماعات مجتمعية ،فما هي؟

رزٛؼ االعزًبعبد انًغزًعٛخ نهُزالء ٔانعربيرهرٛرٍ رركرٕٚرٍ
سٔاثط عبطفٛخ نزقبصى انزؾذٚبد انٕٛيٛخ.

ّ .1جز اىعْف – أٌ َكٌٕ آيُ ٍٛيٍ انخبسط (ثذَٛبً)،
ٔيٍ انذاخم (عبطفٛبً)ٔ ،يع اٜخش( ٍٚاعزًبعٛبً)ٔ ،أٌ
َفعم انصٕاة (أخالقٛبً).
 .2اىزمبء اىعبطفً -أٌ َزؾكى ف ٙيشبعشَب ؽزٗ ال
َؤر٘ أَفضُب أٔ َؤر٘ اٜخش.ٍٚ
 .3اىزعيٌ االجزَبعً – أٌ َؾزشو َٔزقبصى أفكبس
فشقُب.
 .4اىحُنٌ اىَشزشك – أٌ َزقبصى صُع انقشاساد..
 .5اىز٘اصو اىصشٌح – أٌ َقٕل يب َعُٔ ،ّٛأال
َعًش شظب عشاء يب َقٕنّ.
 .6اىَسئ٘ىٍخ االجزَبعٍخ – صٕٚبً ًٚكُُب أٌ َؾقق
انًزٚذ ،فكم شخص ٚضٓى ف ٙانضقبفخ انزُ ًٛٛخ.
 .7اىَْ٘ ٗاىزغٍٍش – أٌ َخهق األيم نشجبثُب ٔألَفضُب.

