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نصائح ملقدمي الرعاية لطالب حضانة -5 ،

(SPARK) من مرشوع ستانفورد حول التكيف واملرونة لدى األطفال 

القرب واالتصال
  ▪ ابدأ كل يوم بتجربة بهيجة وجيزة: تحية ممتعة، أغنية، رقص.

▪ أخلق فرًصا لطفلك ليكون مفيًدا )عىل سبيل املثال،
 األعامل املنزلية، التحضري للطهي، القراءة لألخوان(.

▪ يف كل يوم، حاول التواصل مع طفلك دون أي مشتتات لالنتباه.
سلط الضوء عىل التجارب اإليجابية. إذا كان لديك الوقت،  

 قم بنشاط مًعا يحدده الطفل.

▪ أخلق فرًصا لطفلك ملشاركة مخاوفه وتوفري االطمئنان.

التعامل مع اإلحباط
▪ استخدم اسرتاتيجيات تهدئة بسيطة: العد حتى 01 ،

 وأخذ أنفاس عميقة ، واسرتاحة قصرية.

▪ ساعد طفلك عىل وصف املشكلة والتعبري عن مشاعره
 )أشعر ... ، عندما ...(.

▪ معاً، توصل إىل حل محتمل وربطه بالتوقعات املحددة مسبًقا.

▪ ارشح كيف يرتبط سلوك الطفل بالنتائج. ضع حدوًدا لطيفة وثابتة.

▪ افرتض أن كل شخص يبذل قصارى جهده. كن لطيفا مع نفسك.
 كن صبوًرا مع اآلخرين.

▪ اطلب املساعدة من املعلمني وغريهم.

األهداف والتقدم
▪ مع طفلك، قم بتعيني التوقعات السلوكية ومراجعتها يوميًا.

▪ تحديد األهداف والجداول الزمنية التي ميكن لطفلك إكاملها.
 إنه يتعلق بالتقدم وليس الكامل.

▪ قم بتعليم طفلك كيفية استخدام املؤقت لالستمرار يف
 الرتكيز لفرتة من الوقت. ابدأ بخطوة صغرية!

▪ ضع عالمة عىل التقدم اليومي )حتى األيام غري الجيدة(
 باستخدام امللصقات والبنسات والحىص وما إىل ذلك.

▪ استخدم األنشطة املفضلة لطفلك كمكافآت
 إلظهار الجهد والتقدم.

الروتني املتوقع
▪ ابدأ باكراً عندما يكون طفلك مسرتيحا.ً

▪ قم مبراجعة الجدول الزمني اليومي وتأكد من أن طفلك يفهمه
 )عىل سبيل املثال، ستفعل أوالً ... ثم ميكنك ...(.

▪ ساعد طفلك عىل بناء االستقالل
 )عىل سبيل املثال، تعلم كيفية إعداد وجباته الخفيفة

 الخاصة به واستكشاف مشكالت الكمبيوتر وإصالحها(

▪ دع طفلك يعرف متى وكيف ميكنه طلب املساعدة.

▪ حافظ عىل أوقات نوم منتظمة.

الجدول اليومي
▪ أرسل بريد إلكرتوين، رسالة نصية، أو إتصل لطلب التوضيح

▪ اكتب قامئة بسيطة باألنشطة التي يحتاج طفلك
 إلكاملها كل يوم.

   ▪ تضمني اسرتاحات للوجبات الخفيفة، نشاط بدين،
أو متدد، ووقت االختيار الحر. سيحتاج األطفال الصغارإىل  

 مزيد من فرتات الراحة.

▪ شجع طفلك عىل تزيني الجدول الزمني وتعليقه يف مكانه.

▪ راجع لتناسب احتياجات عائلتك. كن مرنًا.
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2 مساحة التعلم
▪ ابحث عن مكان يف منزلك ميكن استخدامه كل

 يوم للتعلم عن بعد.

 ▪ إذا كانت املساحة مشرتكة، فقم بإنشاء فاصل من الورق املقوى أو
القامش لتقليل الضوضاء والتشتت.

 ▪ امنح طفلك الفرصة لتزيني هذه املساحة ليشعر بالرتحاب )ارسم
الفتة، أحرض وسادة مفضلة، وما إىل ذلك(.

 ▪ تأكد من أن املساحة تتضمن مواد التعلم األساسية. اطلب املساعدة
 من املعلمني.

دعم التعلم عن
بعد يف املنزل 


