
 

 تماس بگیرید.   703-204-3941  و یا شماره prc@fcps.edu از طریق ایمیل برای کسب منابع مرتبط، وبینارھا، و توصیھ کتاب

  ھای مربوط بھ والدینبرنامھ : مجموعھ PRC ھایبستھ 

 
 پشتیبانی از کودکان و نوجوانان مضطرب 

 مطالب گنجانده شده در این بستھ 
 کتاب ھا  •

o  چگونھ می توان از علم اعصاب در زمینھ ترس برای پایان دادن بھ بھ ذھن مضطرب خود دوباره طراوت ببخشید :
 Pittman Catherineنویسنده  اضطراب ، وحشت و نگرانی استفاده کرد

o نویسنده  ارتباط برای والدین و کودکان ی: راھنمای تعامل و برقرارکودکان عاری از اضطرابZucker Bonnie 
o نویسنده  : راھنمای کودکان بزرگتر در مدیریت و کنترل اضطرابغلبھ بر اضطرابDawn Huebner 

 
 

 ویدئوھای یوتیوب:  •
o  بیاید:چگونھ بھ کودک خود کمک کنیم تا با دوران ھمھ گیر و بازگشت بھ حالت عادی کنار 

youtu.be/Q1fSGaW5zNo 
o  دکترBateman  عاطفی فرزندانتان بھ مدت یک سال در طول -ابزاری را برای مدیریت نیازھای اجتماعی

 ھمھ گیر ارائھ می دھد.  دوران
 

o   دھند یا بھ آموزش ترکیبی منتقل می شوند. پیشنھاداتی برای حمایت از کسانی کھ با آموزش مجازی ادامھ می 
 

o وی (دکترBateman(   عالوه بر آماده سازی کودکان ھمراه با پشتیبانی از انواع موقعیت ھای واقعی در زندگی
 کھ ممکن است با آن روبرو شوید ، نکات کاربردی برای رفع ترس و اضطراب نیز ارائھ می دھد. 

  

 
 منابع بیشتر درباره جزئیات 
 مطالب و کتابھای موجود در کتابخانھ:  •

o اضطراب خود را ھک کنید: چگونھ می توان با اضطراب کھ بر روی زندگی، عشق و  گساالنزرکتاب الکترونیکی ب
 Clark Aliciaنویسنده  ھیم تاثیر می گذارد، کنار آمدد انجام می  کھ ھمھ کارھایی

o  نویسنده  استرس می تواند بھ شدت اعصاب شما را از بین ببرد :اننوجوانبرایRomain Trevor 
o  اننوجوانبرای: Wilma Jean نویسنده ماشین نگران Julia Cook 

 
 

 : مجموعھ منابع دیجیتال •
o 2021  راھنمای منابع پشتبانی والدین :https://padlet.com/prc9/parentsupportguide 
o  سالمت عاطفی و ذھنی برای خانواده ھا:https://padlet.com/prc9/emotions 
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