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يتم عقد ورش عمل املرحلة األوىل خالل العام ألولياء أمور ومقدمي الرعاية وأسر األطفال دون سن املدرسة والذين مت تشخيصهم مؤخرًا باضطراب طيف 
التوحد، أو الذين متت إحالتهم للتقييم.

صممت هذه الورش لدعم أولياء األمور يف «املرحلة األولية» يف رحلتهم عرب عملية التقييم والتشخيص. جترى ورش العمل يف جمموعات صغرية تتيح الفرصة 
ألولياء األمور للتعرف على غريهم. 

وتعتمد الورش البحوث احلديثة حول دعم األطفال املتوحدين وتوفري اسرتاتيجيات عملية لألسر لتشجيع تعليم أطفاهلم يف املنزل.
تشمل الورش املتاحة التايل:

ورشة عمل تعريفية عن اضطرابات طيف التوحد  •
فهم السلوكيات  •

تشجيع التفاعل املبكر  •
نصائح بشأن مهارات املعيشة اليومية  •

التقدم حىت دخول املدرسة   •
اللعب والتعلم االجتماعي  •

مساعدة الطفل على التعامل مع التغيري  •
ورش عمل األيام األول طورتها وكاالت هلا خربة يف جمال دعم األطفال املصابني باضطرابات طيف 

التوحد وأسرهم، ومن تلك الوكاالت احتاد مقدمي خدمات األيام األول املتخصصني يف التوحد (EDSCAP) ومركز حبوث الرتبية (PRC). متول هذه 
الورش بالكامل من قبل مبادرة احلكومة األسرتالية ملساعدة األطفال املصابني بالتوحد.

ويقوم على تقدميها مجيعًا مهيئون مدربون هلم خربة يف جمال اضطرابات طيف التوحد. تتاح ورش العمل الشخصية يف كل من املناطق احلضرية واألرياف. 
ميكن لألسر اليت تقيم يف املناطق الريفية أو النائية، أو املعزولة اجتماعيا ألسباب أخرى، حضور ورش عمل األيام األوىل هاتفيًا أو كعروض على اإلنرتنت 

ميكن تدبريها عند الطلب.
من الضروري التسجيل في كل الورش 

للمزيد من املعلومات أو للتسجيل يف إحدى ورش العمل الرجاء االتصال بنا على الرقم 8900 9489 أو بالربيد اإللكرتوين على العنوان: 
earlydayswa@au sm.org.au



ورش عمل
األيام األولى ونتائجها 

ورشة عمل فهم السلوكيات – يوم واحد
تفهم سلوك طفلك  •

استحداث اسرتاتيجيات تعلم طفلك السلوك املناسب   •
تطوير طرق رامية إىل تشجيع السلوكيات اإلجيابية  •

تشجيع التفاعل المبكر – يوم واحد
فهم العناصر األساسية اهلامة للتفاعل والتواصل االجتماعي  •

استحداث اسرتاتيجيات إجيابية لتشجيع تنمية املهارات االجتماعية  •
متييز أهمية اخلربات املتبادلة يف تعلم الطفل  •

نصائح للمهارات اليومية – 3 ساعات
فهم السبب الداعي إىل مواجهة األطفال املتوحدين لصعوبات متعلقة بالرعاية الذاتية  •

تعليم االسرتاتيجيات اخلاصة بتطوير جمال املهارات الشائعة، مثل استعمال احلمام، النظافة الشخصية، تناول الطعام، والنوم.  •
تطوير اسرتاتيجيات خاصة بتنمية مهارات حمددة  •

التقدم حتى دخول المدرسة – 3 ساعات
فهم مفاتيح النجاح يف حتضري طفلك لدخول املدرسة  •

خيارات التمويل لألطفال األكرب من 7 سنوات  •

اللعب والتعلم االجتماعي – 3 ساعات 
قد يلعب األطفال املتوحدون بطرق ختتلف عن تلك اليت يلعب بها أندادهم.  •

يشكل األطفال مهاراتهم االجتماعية ويصقلونها أثناء اللعب.   •
تساعد ورشة العمل القصرية هذه املشاركني يف فهم األسباب اليت جتعل لعب أطفاهلم ختتلف عن املعتاد ومتنحهم أفكارًا حول مساعدة الطفل يف النمو:

اللهو باأللعاب  •
التقليد والتخيل  •

اللعب مع اآلخرين  •
التشارك، انتظار الدور  •

مساعدة طفلي في التعامل مع التغيير – 3 ساعات
التغيري صعب بالنسبة لكل األطفال املصابني بطيف التوحد.  •

تعريف أسباب صعوبة التغيري وكيفية تأثريه على سلوك األطفال الصغار  •
اسرتاتيجيات لتحضري الطفل للتغريات اليت ستطرأ على حياته اليومية  •

تركز ورشة العمل هذه على التغيريات ضمن هيكل األسرة، االنتقال من منزل إىل أخر، الذهاب إىل الروضة، ارتداء املالبس أو األحذية اجلديدة ودهن 
جدران غرفة النوم. 



ورش األيام األولى
على اإلنترنت

ميكن مشاهدة خمتارات من ورش عمل األيام األوىل على اإلنرتنت يف أي وقت وجمانًا على موقع شبكة تربية األطفال. مما يسمح ألولياء األمور ومقدمي 
الرعاية اإلطالع على املواد على مهلهم.

بناء قدرتك على تحمل الضغوط
الضغوط النفسية جزء من احلياة اليومية يف أسر األطفال املصابني باضطرابات طيف التوحد. وهناك من الضغوط ما ال ميكن تفاديه، إال أن الضغوط 

احلادة واملستمرة لفرتات طويلة يكون هلا تأثري سليب على صحة ورفاه أسرتك. 
تساعدك ورشة العمل املوجودة على اإلنرتنت هذه يف بناء مناعتك للضغوط النفسية ومتنحك اسرتاتيجيات عملية لتحسني رفاهيتك بشكل عام حىت تكون 

قادرًا على التعامل مع الضغوط مىت ما ظهرت. 

إدارة الضغوط النفسية 
الضغوط النفسية جزء من احلياة اليومية يف أسر األطفال املصابني باضطرابات طيف التوحد. وهناك من الضغوط ما ال ميكن تفاديه، إال أن الضغوط 

احلادة واملستمرة لفرتات طويلة يكون هلا تأثري سليب على صحة ورفاه أسرتك. تساعدك ورشة العمل املوجودة على اإلنرتنت هذه يف بناء مناعتك للضغوط 
النفسية ومتنحك اسرتاتيجيات عملية لتحسني رفاهيتك بشكل عام حىت تكون قادرًا على التعامل بشكل أفضل مع الضغوط مىت ما ظهرت. 

دعم من اإلخوان/األخوات 
يلعب كل من أخوات وإخوان الطفل املصاب بطيف التوحد دورًا هامًا يف حياته، ولكن لديهم أيضًا احتياجاتهم وهمومهم اخلاصة بهم. ورشة العمل هذه 

على اإلنرتنت صممت ملساعدة األمهات واآلباء وغريهم من مقدمي الرعاية لدعم كل أطفاهلم دعمًا فعاًال. 

النمذجة بالفيديو 
النمذجة بواسطة الفيديو طريقة فعالة لتعليم مهارات جديدة لألطفال املصابني باضطرابات طيف التوحد. ستساعدك ورشة العمل هذه املتاحة على 

اإلنرتنت يف استعمال النمذجة بالفيديو يف تعليم طفلك مهارات جديدة. صممت ورشة العمل هذه ألمهات وآباء وغريهم ممن يعتنون بأطفال أصغر من سن 
السادسة يعانون من اضطرابات طيف التوحد. 

اإلدارة الذاتية 
إدارة سلوكك أو اإلدارة الذاتية شيء ميكن اعتباره مفروغ من أمره، إال أنها من املهارات الضرورية للمعيشة الناجحة. تتناول ورشة العمل هذه املتاحة على 

اإلنرتنت مساعدة طفلك املصاب بطيف التوحد يف تنمية اإلدارة الذاتية.  

 النوم  
نقضي ثلث حياتنا تقريبا يف النوم، وكلنا حباجة إىل النوم اجليد ليًال حىت نعمل بكل طاقتنا. ورشة العمل هذه املتاحة على اإلنرتنت تتناول النوم 

واسرتاتيجيات تربية عادات نوم صحيحة يف األطفال الصغار املصابني باضطرابات طيف التوحد. 

اآلباء 
«يقولون أن طفلي مصاب بالتوحد»: ورشة عمل على اإلنرتنت لآلباء. 

صممت ورشة العمل هذه خاصة آلباء صغار األطفال املتوحدين أو الذين يشك يف أنهم مصابون باضطرابات طيف التوحد. وبشكل خاص، صممت لآلباء 
الذين ال يستطيعون حضور ورشات العمل التمهيدية لأليام األوىل شخصيا، وهي الورش اليت تعاجل معظم هذه املواضيع. 

www.raisingchildren.net.au/earlydays :التسجيل يف املوقع اإللكرتوين



ورش عمل األيام األولى
ألسر السكان األصليين وسكان

جزر مضيق تورز، واألسر من خلفيات
لغوية وثقافية متنوعة.

املواضيع اليت تتناوهلا هذه الورش هي:
ما هو التوحد؟  •

ما هي العالمات اليت عليك االنتباه هلا إذا اعتقدت بأن   •
طفلك مصاب بالتوحد؟

كيفية استعمال الصور والرسومات ملساعدة األشخاص   •
املصابني بالتوحد

كيفية مساعدة املتوحدين الذي يتعرضون للمشاكل.  •

كما أن الورش املرتمجة إىل كل اللغات متاحة أيضًا لألسر من خلفيات لغوية وثقافية متنوعة.


