
 
 

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

 وسلوكیات أكثر إیجابیة. 
 

 ) PBISتحدید روتینات السلوك مع التدخالت السلوكیة اإلیجابیة وأشكال الدعم (
 لسلوك قد یتم منع أو تقلیل سلوك األطفال المشكل عند تحدید توقعات ا

 وتعلیمھا بوضوح.  أن تكون آمنًا ومحترًما ومسؤوًال ھي ثالثة   
 توقعات عالمیة غالبًا ما تُستخدم كأساس لترسیخ السلوك اإلیجابي.  

 یمكن استخدام ھذه التوقعات لتحدید كیف ستبدو سلوكیات معینة في المنزل.  
ر في روتینك الیومي.   فّكِ

 
  ترغب في تحسینھا اختر األمور الروتینیة التي 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 الصحة والسالمة السلوكیة 
 

  نصائح 

 الصحة النفسیة

 العمل االجتماعي

 حلول إیجابیة لألسر  -)PBISالتدخالت السلوكیة اإلیجابیة وأشكال الدعم (
ط للمستقبل إلعداد طفلك لتجربة ناجحة |  اجعل التوقعات واقعیة | خّطِ
م خیارات معقولة محدودة | استخدم  اذكر بوضوح توقعاتك ُمقدًما | قدِّ

یكون عبارات بھا سبب ونتیجة | التزم الھدوء | استغل الوقت عندما 
 الجمیع ھادئین بما یكفي للتفكیر والتحدث واالستماع

 التواصل عامل رئیسي!
 

" لتشجیع أناتدرب على استخدام عبارات تشمل كلمة "
 التواصل الصحي. 

 
 أنا أشعر-

____________________________ 
 (أخبر الشخص بما تشعر بھ)

 ____________________________عندما-
(استكشف الحدث الذي جعلك تشعر بھذه الطریقة. 

 تجنب الكلمات التي فیھا لوم.)
 ___________________من فضلك، ھل یمكنك-

 (ما الذي تود أن تراه یحدث في المستقبل؟)
 
من المھم التعرف على مشاعر اآلخرین والتحقق منھا 

 أیًضا. 
 ".اع النشطردود االستمتدرب على استخدام "

 أنت تبدو ______________________-
 وذلك/بسبب ____________________-
في المرة القادمة سوف -

___________________ 
 

"تماًما مثل األطفال، تتالشى المعاناة العاطفیة وتتعافى  
 النفس   عندما یتم سماعھا وتصدیقھا." 

 جیل بولت تایلور― 
 

 بناء تواصل إیجابي مع طفلك
م تأكیدات لطفلك. ابحث عن فرص لإلشادة بطفلك عندما یفعل شیئًا صائبًا •  قدِّ
عواطفھ ومشاعره من خالل  ُكن قدوة لطفلك. یمكن أن یكون لك تأثیر إیجابي على كیفیة اختیار طفلك للتعبیر عن •

 توضیح كیفیة تعاملك مع عواطفك.
 قم بإنشاء قواعد / توقعات معًا. اجعل طفلك جزًءا من المحادثة حتى یتمكن من تعلم محاسبة نفسھ. •
یمكنك إنشاء روتین یومي من عملیات تسجیل  -استمر في محادثة مفتوحة حول كیفیة األداء الیومي لطفلك  •

 فة كیفیة تعاملھ مع المدرسة وأي ضغوط أخرى في الحیاة. الحضور الیومي لمعر
 


	نصائح

