
 تامولعملاو دراوملل دئارلا ردصملا

 يف دحوتلاب ةلصلا تاذ

.اينافلسنب

 جماربلا بتكم لبق نم بيردتلاو دراوملاو ميلعتلاو دحوتلا تامدخ ةينواعت ليومت متي

.اينافلسنب يف ةيناسنإلا تامدخلا ةرئاد ،ةيئامنلا

:رايهنالا ىلإ هابتنالا
ءابآلل 19-ديفوك ليلد 1/2 ةحفص

 ثدحي دق ،19-ديفوك ةحئاج لالخ يتاذلا يحصلا رجحلا وأ يعامتجالا دعابتلا سرامت لزنملا يف تالئاعلا نأ نيح يف

 .ةحاسملا سفن لخاد دييقتلاب روعشلاو داتعملا مهنيتور جراخ دارفألا نوكل ةجيتن ةرسألا دارفأ نيب رايهنالا

.رايهنالا ثدح اذإ بيجتست الأو نأ بجي فيكو ،هبنجت نكمي فيكو ،رايهنالا وه ام ديدحتل ليلدك عجرملا اذه مدختسا

 ثدحي نأ نكميو .هتافرصتو صخشلا لاعفأ ىلع ةرطيسلل تقؤم نادقف وه رايهنالا

.اًمامت اًقهرم صخشلا نوكي امدنع كلذ

 لوخدلا وأ ضعلا وأ برضلا وأ لكرلا وأ ءاكبلا وأ خارصلا لثم اًنايحأ كلذ ودبي دقو

.بورهلا وأ سفنلا ءاذيإ يف

.بضغ ةبون يف لوخدلا وأ فرصتلا ةءاسإ لثامي ال اذهو

 داهجإلاب صخشلا ةباصإ ءارو فدهتسملا ببسلا وأ ،ةزفحملا لماوعلا ديدحت لواح

 نم نوكي ةنيعم ةطشنأ وأ نكامأ وأ تاقوأ نيودت ديفملا نم نوكي دقو .ديدشلا رتوتلاو

 خيراتب رم يذلا صخشلا لأسا ،اًئداه نوكت امدنعو .داهجإلاو رتوتلا ببست نأ لمتحملا

:ةيلاتلا ةلئسألا تارايهنالا نم

 نيتورلا يف تاريغتلاو ةقهرملاو ةدهجملا تائيبلا لثم ،ةفورعملا تازفحملا هذه ليلقتل كدهج ىراصق لذبا ،مث

 يف تالكشملا لح ةيفيك ملعت نم صخشلا عنميس كلذ نأل ،اًمامت تازفحملا بنجتب حصنُي ال ،كلذ عمو .داتعملا

.فقاوملا هذه

 نيتيجيتارتسا وأ ةيجيتارتساب هريكذت ةلواحم كنكمي .ةيفاك ةرتفب هثودح لبق درفلا عم رايهنالل دعتسا

.ةداعلاك يضاملا يف اتحجن دق ،امهتبرجتل نيتطيسب

/paautism.org/resource/visual-schedules :ةيئرملا لوادجلا

paautism.org/resource/be-well-anxiety-autism/ :دحوتلاو قلقلا نم نوناعي نيذلا دارفألا معد

؟رايهنالل ضرعتلا كشو ىلع نوكت امدنع اًقبسم ملعت له

 ثودح ىلع تاراشإ كانه له ؟كل معدلاو ةدعاسملا ميدقت ةيناكمإ لوح راكفأ يأ كيدل له ،رايهنالا أدبي امدنع

؟اهنع ثحبأ نأ نكمي رايهنا

؟داهجإلاو رتوتلاو قاهرإلاب رعشت امدنع يغالبإ كنكمي ىتح ،ةراشإ ىلإ لصوتلا اننكمي له

:رايهنالا بنجت ةيفيك

:اهيلإ عوجرلل ىرخأ دراوم



 تامولعملاو دراوملل دئارلا ردصملا

 يف دحوتلاب ةلصلا تاذ

.اينافلسنب

 جماربلا بتكم لبق نم بيردتلاو دراوملاو ميلعتلاو دحوتلا تامدخ ةينواعت ليومت متي

.اينافلسنب يف ةيناسنإلا تامدخلا ةرئاد ،ةيئامنلا

:رايهنالا ىلإ هابتنالا
ءابآلل 19-ديفوك ليلد 2/2 ةحفص

 له .تازفحم وأ ةيريذحت تامالع يأ دوجو تظحال اذإ اًقبسم هابتنالا هيجوت ةداعإ لواح

 ةبعل وأ ةلضفم ةبعل وأ ةياوه لثم ئدهم طاشنب ههابتنا تيتشت ىلع رداق تنأ

؟قيمع سفن ذخأ وأ ةئداه ىقيسوم ىلإ عامتسالا وأ عباصألا ةكرح

.ةلئسألا نم ريثكلا حرطت ال

 ىرأ" لوقب داهجإلاو رتوتلاب فارتعالاب مهفلا ىلع هتدعاسم كنكمي ،نكلو .ةقيرطلا هذهب رعشي اذامل وأ درفلا رعشي فيك لأست ال

".جعزنم كنأ

 امدنع يجذومن لكشب نومني نيذلا دارفألا أدهي ام اردان ".طقف سفنتلا" وأ "ءاخرتسالا" وأ "ءودهلا" ىلإ جاتحي هنأب صخشلا ربخت ال

 ميمصت لواح ،كلذ نم ًالدبو .رثكأ فقوملا ديعصت ىلإ يدؤي امم درفلا طبحت نأ تارابعلا هذهل نكميو ،كلذب دحأ مهرمأي

".اًعم سفنتن انوعد" لثم ،ةئدهم تايجيتارتسا

.Susan White Ph.D., Caitlin Conner Ph.D., Kelly Beck Ph.D., & Carla Mazefsky Ph.D :تايصوتلا عمج

.رايهنالا ءانثأ يرصبلا لصاوتلا بلطت ال

 .رركتم نيتور/كولس نع درفلا هعم ثدحتت نأ لواحت ال

 يف ةفولأملا سوقطلا مهاست نأ نكمي ،نايحألا ضعب يف

.سفنلا ىلع ةرطيسلاب روعشلا ديعت وأ ةئدهتلا

.شاقن يف لوخدلا بنجت

 ماهملا لامكإ ىلع رارصإلا وأ ةيفاضإ بلاطم ضرف بنجت

 رتوتلا ةدايز ىلع ةحضاو تاراشإ دوجو لالخ ةبعصلا

.داهجإلاو

 نم جورخلا ىلإ كولسلا وأ رايهنالا يدؤي نأ نم رذحا

 حبصي نأ وأ ،اهب مايقلا درفلا لضفي ال يتلا ةطشنألا

 لواح ،كلذ نم ًالدب .ملعتلاب ةبستكم ةباجتسا كولسلا

 لئاسو رفاوت دنع ،قحال تقو يف يف ةمهملا دانسإ ةداعإ

.معدلا

 ءافطإو نويزفلتلا /ىقيسوملا ليغشت فاقيإ قيرط نع ةطيحملا ءاضوضلا للق

.نيرخآلا ءالخإو ةيولعلا ءاوضألا

 ءافطإو نويزفلتلا /ىقيسوملا ليغشت فاقيإ قيرط نع ةطيحملا ءاضوضلا للق

.نيرخآلا ءالخإو ةيولعلا ءاوضألا

.تقولاو ةحاسملا هحنما

.هدرفمب ءاقبلا وأ صقرلاو حجرأتلا وأ زفقلا وأ يشملل ةمزاللا ةحاسملا درفلا حنما

:رايهنالا ثودح دنع ةباجتسالا ةفيك

:رايهنالا ثودح دنع ةباجتسالا مدع ةيفيك


