
 
 

 
 
 

الطالب مواقف  مشاركة األسرة لھا تأثیر إیجابي على سلوك الطالب.  عندما تشارك العائالت، یُظھر
  وسلوكیات أكثر إیجابیة.

 
 
 

 
ما أھمیة التحفیز والمشاركة في التدخالت السلوكیة اإلیجابیة وأشكال الدعم 

)PBIS؟( 
 عبارة عن  )PBISالتدخالت السلوكیة اإلیجابیة وأشكال الدعم (

) یركز على االحتفاء بالسلوك FBISDنظام انضباطي من منطقة فورت بیند التعلیمیة المستقلة (
 اإلیجابي 

 بدًال من المعاقبة على السلوك السلبي. یُعدُّ تعزیز تحفیز الطالب 
   -ومشاركتھم أساس تعلم طفلك  

 بشكل كبیر على  األكادیمي والسلوكي واالجتماعي.  ویعتمد الطالب المشاركون 
 كل من التعزیزات والمكافآت الداخلیة والخارجیة.  كما یتعلم الطالب  

 بشكل أفضل عندما یعرفون ما المتوقع منھم وعندما تكون ھناك  
ر في األشیاء التي یستمتع بھا طفلك حقًا    توقعات إیجابیة.  فّكِ

 ویجدھا مثمرة ومحفزة.
 
 
 

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 الصحة والسالمة السلوكیة 
 

 

 الصحة النفسیة

 العمل االجتماعي

 
قد تظھر مشاعر الحزن والفقد بطرق عدیدة خالل 
ھذه األوقات العصیبة: فقد أحد األحباء، أو خسارة 
عقود مستقبلیة یمكن التنبؤ بھا، أو فقدان السیطرة 
داخل العدید من المجاالت، وخسارة الوظیفة، أو 

 یعي. فقدان روتیننا / نظامنا الطب
 
 قد یواجھ اإلنسان مراحل الحزن خالل ھذا الوقت:

 
 ”ال أصدق أن ھذا یحدث.“ -اإلنكار

 ”ھذا لیس عدًال.“ -الغضب
 ”سأفعل أي شيء لتغییر ھذا الوضع.“ -المساومة

 ”كیف سأجد األمل مرة أخرى؟“ -الیأس/االكتئاب
 ”سیكون كل شيء على ما یرام.“ -القبول

 
حدید ما نفكر فیھ تساعدنا ھذه المراحل في ت

وتأطیره. قد یواجھ اإلنسان ھذه المراحل في أنماط 
 مختلفة وقد ال یواجھ جمیع المراحل.

 
من المھم اإلقرار بحقیقة الحزن والشعور بالخسارة 

والفقد. سیكون لكل فرد رحلة شخصیة فریدة من 
نوعھا ستتغیر بمرور الوقت. امنح نفسك دائًما 

 الفرصة لتشعر بمشاعرك.
 
"الحزن مثل المحیط. یأتي على موجات في شكل 
مد وجزر. في بعض األحیان یكون الماء ھادئًا، 

وأحیانًا یكون غامًرا. وكل ما یمكننا فعلھ ھو تعلُّم 
  فیكي ھاریسون -السباحة." 

 

 لیة تشجیع التعبیر الصریح عن مشاعر الحزن والفقدیمكن لألنشطة العائ

ن: •  ذكریاتك المفضلة مع الشخص الذي فقدتھ. ارسم/لّوِ
ب تسجیل اإلرشادات التالیة: •  قم بإجراء محادثة أو جّرِ

o ... تشمل أنظمة الدعم الخاصة بي 
o ... أصعب وقت في الیوم ھو 
o ... األشیاء التي تساعدني أكثر اآلن ھي 

یمكن أن یكون جمع عناصر خاصة لتكریم ذكرى أحد أفراد أسرتك ووضعھا في مكان واحد أمًرا مفیدًا للغایة ویمكن أن یكون تجربة  :صندوق الذكریاتقم بإنشاء وملء  •
 رھا.اجعل الصندوق للذكریات الشخصیة وامأله بالصور والرسومات والرسائل والتذكارات / الُحلي وغی عالجیة أثناء مرحلة تجاوز مشاعر الحزن.

 نصائح 

ص  • ضع في اعتبارك نقاط قوة طفلك. خّصِ
 وقتًا لقضائھ مع طفلك.

م الیوم حتى یعرف طفلك • ما یحدث (راجع  نّظِ
 خطتك المنزلیة)

 اختر األنشطة التي سینجح فیھا طفلك. •
تحدث عن المشاعر واستخدم األدوات  •

 البصریة حتى یفھم طفلك
استخدم التعزیزات اإلیجابیة كثیًرا. سیساعد  •

ذلك في الحفاظ على تحفیز طفلك للعمل بجد 
   والقیام بأداء جید.

اإلیجابیة التدخالت السلوكیة 
   



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

اذھب لركوب 
 الدراجة مع العائلة

العب كرة السلة أو 
اركل الكرة في 

ممر المرأب 
 الخاص بك

العب لعبة إمساك 
الكرة مع أحد أفراد 

 األسرة

حاول أن تصطاد 
 الفراشات

قم بنزھة في 
الطبیعة واكتشف 

 أشیاء جدیدة

ل الموسیقى  شغِّ
 وارقص

ازرع النباتات في 
 یقةالحد

أطلق العنان 
لنفسك واستمتع 

أثناء القیام 
 بالمھام

قم بالتجول في 
الفناء الخلفي 

 لمنزلك 

ف خزانة  نّظِ
مالبسك وتبرع 
 ببعض المالبس

العب الكرة مع أحد 
 أفراد األسرة

قم بإنشاء 
مضمار حواجز 

في الفناء أو 
غرفة المعیشة 

 الخاصة بك
دع طفلك یكون 

 مدربك الشخصي
قم بقفزات 

اجیة باستعمال انفر
الیدین والرجلین 

أثناء تھجئة كلمات 
المفردات الخاصة 

 بك

قم بإنشاء جداریة 
 باستخدام الطباشیر 

قم بإعداد لعبة 
التفتیش 

والمطاردة داخل 
 منزلك وخارجھ

انفخ الفقاعات 
 وطاردھا في الفناء

العب لعبة 
المربعات خارج 

 المنزل

تجول حول المبنى 
والعب  لعبة "أنا 

 "أتجسس

قم بممارسة 
"تحدي الضغط" 

 مع العائلة 

تدرب على 
الحركات 

البھلوانیة في 
 حدیقتك

اقطف بعض 
الزھور وضعھا 

 في منزلك

شاعد مقاطع فیدیو 
عن التمارین 
المختلفة مثل 
KidzBop 

ص لیلة  خّصِ
أللعاب الطاولة 

 مع العائلة 

 

 الصحة والسالمة السلوكیة 
 

 التربیة البدنیة التمریض

 
 الترطیب 

 بواسطة لورا لین فولمر، بكالوریوس العلوم، قسم التمریض
  ممرضة المدرسة في مدرسة برازوس بیند االبتدائیة

  
 الماء ضروري لجسم اإلنسان وأحد أھم العناصر الغذائیة في نظامك الغذائي.

  
إلى الترطیب لیعمل على المستوى األمثل. یفكر معظمنا في شرب  یحتاج جسمك

الماء عند ممارسة الریاضة، ولكن الحقیقة ھي أننا بحاجة إلى بقاء جسدنا رطبًا 
 كل یوم، بغض النظر عن الموسم السنوي أو درجة الحرارة في الخارج.

  
ساعد یؤثر الترطیب على وظائف الجسم األساسیة مثل الدورة الدمویة، وی

یمكن أن یؤثر   أعضاءك على الحصول على العناصر الغذائیة التي تحتاجھا.
قد تشعر بالغضب أو االنفعال أو حتى الصداع   الجفاف على حالتك المزاجیة.

  وقد تخلط بین الجفاف والجوع، عندما یحتاج جسمك إلى الماء.  بسبب الجفاف.
 تتضمن بعض وظائف الماء:

دم، التي تنقل المواد الغذائیة إلى الخالیا وتُخرج األوعیة الرئیسیة لل •
 العرق من الجسم

 تساعد على تحویل الطعام إلى طاقة •
م درجة حرارة الجسم •  تنّظِ
 ضروریة لعمل حواسنا بشكل صحیح •
واحد من ستة عناصر غذائیة ضروریة للحیاة (الماء، الدھون،  •

 ).الكربوھیدرات، البروتین، الفیتامینات والمعادن
  

ل  تذكَّر أنَّ جسم اإلنسان یمكن أن یصمد حتى ستة أسابیع بدون طعام، ولكن یتحمَّ
 ألسبوع واحد فقط بدون ماء. لذا ... اشربوا واطلبوا الماء أوًال!


	نصائح

