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المقدمة

من قانون والیة 271.5-22.1الفقرة (یتطلب قانون حمایة الطالب الریاضیین في والیة فرجینیا 
األوصیاء /مورإكمال برنامج تربوي للتعریف بإصابات اإلرتجاج في الدماغ ألولیاء األ) فیرجینیا

قام برعایة الشرعیون والطالب قبل أن یتمكن الطالب من المشاركة في األلعاب الریاضیة التي ت
المدرسة

نظره شاملھ عن البرنامج
التدابیر العالجیة إلرتجاج الدماغ–

الوقایة من األمراض المعدیة–

السكتة القلبیة المفاجئة–

)البرق، الحر والبرد(الظروف البیئیة –

)اإلكتئاب، اإلنتحار(الصحة العقلیة –



ماالذي تتضمنھ التدابیر العالجیة الرتجاج
الدماغ

التثقیف

التشخیص

التقییم

العالج

العودة إلى التعلم

العودة إلى اللعب

صل
توا

ال
التواصل ھو أمر 

!بالغ االھمیة



قد یكون نتیجة ضربة مباشرة للرأس، الوجھ، الرقبة أو أي مكان آخر في الجسم•

المقطعیة، األشعة(التصویر الروتیني ; ال یرتبط االرتجاج عادة باألضرار البنیویة للدماغ•
ھو اإلجراء الطبیعي) التصویر بالرنین المغناطیسي، األشعة السینیة

میتمیز عادةً بالظھور السریع لألعراض التي قد تتطور خالل دقائق، ساعات أو أیا•

أو قد الیؤدي إلى ذلك) LOC(قد یؤدي االرتجاج إلى فقدان الوعي •

سابیع، یسبب االرتجاج ظھور مجموعة واسعة من األعراض التي تستمر لبضع دقائق، أیام، أ•
أشھر أو أكثر من ذلك في بعض الحاالت

ماھو اإلرتجاج؟

إرتجاج الدماغ الناجم عن ممارسة الریاضة ھو إصابة دماغیة رضحیة ناجمة "
)2016بیان إجماع برلین الخامس حول إرتجاج الدماغ أثناء األلعاب الریاضیة، (." قوى میكانیكیة حیویةعن 



جیة إلرتجاج یعتبر التمییز المبكر لألعراض أمراً أساسیاً إلتخاذ التدابیر العال•
.الدماغ بشكل آمن وفعال

ف عن في حالة االشتباه بحدوث حالة ارتجاج، عندھا ینبغي على الطالب التوق•
على النشاط واإلبالغ عن اإلصابة إلى المدرب الریاضي أو أي  شخص بالغ آخر

الفور
ساعات الجسم، لتتطور بعدھا ب/قد تظھر األعراض فور حدوث الصدمة في الرأس•

أو حتى أیام، حیث تتغیر بمرور الوقت
ساعات تعد زیارات المستشفى ضروریة عند تفاقم العالمات واألعراض خالل ال•

التي تلي اإلصابة
جة السلبیة أو إن التصویر المقطعي أو التصویر بالرنین المغناطیسي ذو النتی–

ال یعني أنك ال تعاني من ارتجاج الدماغ" الطبیعیة"

تمییز إرتجاج الدماغ



عالمات وأعراض ارتجاج الدماغ الشائعة 

البدنیة
الصداع

التقیأ/الغثیان

الدوار

مشاكل التوازن

السمع/مشاكل البصر

اإلجھاد

الضوضاء/التحسس تحاه الضوء

العاطفیة/السلوكیة
أكثر عاطفیة

التھیج

القلق/اإلكتئاب

اإلحباط بسھولة/الغضب

العصبیة

الالمباالة

اإلندفاع

األدراك
اإلرتباك

 بالضبابیة"الشعور"

الشعور بالتباطؤ

صعوبة في التركیز

الكتابة/صعوبة في التواصل، القراءة

صعوبة في حل المشاكل والتخطیط

فقدان الذاكرة

النوم
النعاس

 ًالنوم كثیراً جدا

 ًالنوم قلیال جدا

صعوبة النوم



 ًالصداع الذي یزداد سوءا

القیئ المتكرر

النوبات المرضیة

ألم الرقبة

النعاس الشدید

تھیج ملحوظ

تغییرات سلوكیة غیر إعتیادیة

التحدث بكالم غیر مفھوم

الساقین/خدر في الذراعین/ضعف

متى نسرع إلى المستشفى

إذا سائت األعراض بعد اإلصابة
أو اذھب إلى المستشفى911عندھا اتصل بالرقم 

!الطبیة الطارئةھناك إشارات على الحاالت 



:اإلشتباه في حدوث حالة إرتجاج الدماغ إذا قام الطالب بالتالي•
التصرف بشكل مختلف بعد الصدمة في الرأس أو الجسم–
.)ألم الرأس، الحساسیة تجاه الضوء، إلخ(األعراض المصاحبة –
مشاكل في التركیز أو النوم–

اضي اإلبتعاد عن ممارسة النشاط واإلبالغ عن اإلصابة إلى المدرب الری•
أو الشخص البالغ

عند وجود شك، أسترح قلیالً بدون حركة

مراجعة سریعة

الصدمة عالمات /أعراض
"الشعور المختلف"

عن ممارسة اإلبتعاد
الراحةالنشاط، 

اإلبالغو



سوف یقوم المدربون الریاضیون بتقییم الطالب•
رتجاج سوف یتم تزوید أولیاء األمور بنسخة من خطة الرعایة الخاصة بتقییم ا•

FCPSالدماغ الحاد الخاصة بمدارس 
ACEتشمل خطة الرعایة –

تعریف إرتجاج الدماغ•
عالمات وأعراض إرتجاج الدماغ•
متى ینبغي طلب الرعایة العاجلة•
معلومات العودة إلى ممارسة األنشطة الیومیة •

معلومات اإلتصال الخاصة بالمدرب الریاضي المرخص–

لمدرسيسوف یبدأ المدرب الریاضي بالتواصل مع األفراد المناسبین من الكادر ا•

عند اإلشتباه في حصول حالة ارتجاج الدماغ



بل تحتاج جمیع حاالت اإلصابة باإلرتجاج إلى الراحة والتقییم من ق•
إخصائي رعایة صحیة مالئم مرخص 

أخصائیي FCPSیُعد المدربین الریاضیین المرخصین في مدارس •
رعایة صحیة مؤھلین یمكنھم تقییم حالة الطالب ووضع خطة عالج

مناسبة للطالب الریاضي الذي یعاني من ارتجاج الدماغ

دور المدرب الریاضي



لكأبلغ المدربین الریاضیین في مدرستك قبل الذھاب متى ما أمكن ذ•
نحن سعداء لمشاركة نتائج تقییماتنا–

تحدث مع المدربین الریاضیین بعد زیارتك•
شارك أي وثائق مع المدرب الریاضي•

ة مالحظات، توصیات عالجیة، تعلیمات المشاركة في األنشطة الریاضی–
واالكادیمیة

إذا راجعت طبیباً أو أخصائي إرتجاج



ملیة التقییم ھو ع-لتشخیص إرتجاج الدماغ " أفضل"الیوجد إختبار •
معقدة

مجموعة متنوعة من FCPSیستخدم المدربون الریاضیون في مدارس •
:األدوات لتقییم الطالب من وجھات نظر مختلفة، بما في ذلك

وقت رد الفعل–
الذاكرة–
التوازن–
تتبع العین–
تبلیغ الشخص بنفسھ عن مایشعر بھ من أعراض–

نظرة عامة حول تقییم إرتجاج الدماغ



یستخدم تقییم اإلدراك العصبي لفحص الذاكرة وسرعة معالجة المعلومات•

ون لتقییم یعد تقییم اإلدراك العصبي أحد األدوات العدیدة التي یستخدمھا المدربون الریاضی•
الطالب الذین یعانون من ارتجاج الدماغ

ال یقوم تقییم اإلدراك العصبي بتشخیص حالة إرتجاج الدماغ لوحده•

لطالبیتم إجراء التقییمات اإلدراكیة العصبیة بعد اإلصابة حسب الحاجة أثناء تعافي ا•

ت واكمال تتطلب التقییمات اإلدراكیة العصبیة من الطالب تركیز انتباھھم، قراءة التعلیما•
.اختبارات فرعیة مختلفة خاصة بفرص التدریب قبل كل مھمة

تقییم اإلدراك العصبي بإستخدام الحاسوب



األساسي قد یُطلب من الطالب الریاضیین إكمال تقییم اإلدراك العصبي•
.في بدایة موسمھم الریاضي

وعلى الرغم من عدم إشتراط ممارسة الریاضة، إال أننا نشجع الطالب•
.الریاضیین بشدة على إكمال التدریبات األساسیة

بي مباشرة یجب توجیھ األسئلة أو المخاوف المتعلقة بتقییم اإلدراك العص•
.إلى المدربین الریاضیین في المدرسة

تقییم اإلدراك العصبي بإستخدام الحاسوب



على الطالب البقاء في المنزل إذا كان 
یعاني من اإلعراض التالیة

صعوبة في النوم
صداع مستمر
الضوضاء/التحسس تحاه الضوء
الشعور بالضبابیة
الدوخة أو الدوار
 أكثر من المعتادسرعة اإلنفعال

عدم إستخدام اي دواء مالم یكن حسب إرشادات•
الطبیب

ول أتصل بالمدرب الریاضي المرخص للحص•
على المزید من المعلومات

اال بأس من إرسال الطفل إلى المدرسة إذ

 أخذ قسطاً جیداً من النوم
إستیقظ مع عدم وجود صداع
 عند إستیقاظھ من النوم" طبیعي"یتملكھ شعور

قد یشعر طفلك بمعاودة األعراض خالل •
الفصل الدراسي

لى نرجو أن تكون مستعداً إلصطحاب طفلك إ–
البیت للراحة

ینبغي على الطالب التوجھ إلى المدربین•
ابعةالریاضیین في نھایة الیوم المدرسي للمت

....بعد اإلصابة بارتجاج الدماغ



الراحة البدنیة والفكریة•
عافي الدماغالتقلیل من األنشطة البدنیة والعقلیة في وقت مبكر یساعد على تعزیز ت–
اإلصابات للدماغ/تجنب المزید من الصدمات–
التوجد حاجة لإلستیقاظ خالل اللیل-النوم مفید –

الحد من التوتر والقلق•
عودة تدریجیة لممارسة األنشطة األكادیمیة والریاضیة•
التواصل الفعال•

در األوصیاء الشرعیون والكوادر المھنیة الطبیة والكا/ینبغي على أولیاء األمور–
المدرسي تبادل المعلومات بشكل منتظم

!عدم القیام بأي عمل یزید األعراض سوءً •

إرشادات مھمة لعالج إرتجاج الدماغ



وك إلى التمییز واإلبالغ عن أیة عالمات أو أعراض أو تغییرات في السل•
المدرب الریاضي المرخص في المدرسة

سوف یتواصل المدرب الریاضي مع المعلمین–
نحث أولیاء األمر على دعم التعدیالت الموصى بھا للعودة التدریجیة إلى–

ممارسة األنشطة األكادیمیة والبدنیة

اإلستمرار في تقدیم األراء، مشاركة المالحظات مع الكادر المدرسي•
)المدرب الریاضي، المستشارون التربویون، المدرسین، إلخ(

دور اولیاء األمور



اإلنتباه إلى العالمات واألعراض•
فھم أھمیة تمییز اإلصابة•

!التخفیھا، أبلغ عنھا–

ي اإلنتباه إلى الزمالء داخل وخارج الملعب، خصوصاً في حال ظھور أ•
سلوك غیر إعتیادي

اإلبالغ عن المشاكل•
اج عدم السماح لألصدقاء باللعب في حال ظھور عالمات اإلصابة بإرتج–

الدماغ علیھم

دور الطالب الریاضي



تدریجیة لممارسة األنشطة المعرفیة واألكادیمیة/إعادة منھجیة•
ا أو أسابیع، عادةً ما تتضمن سلسلة من المراحل المتمیزة التي تستمر أیامً •

:وأحیانًا أطول من ذلك، وقد تتضمن مایلي
الراحة في المنزل، الحضور المدرسي المحدد–
نوع الواجبات واإلختبارات المدرسیة/تغییرات في مقدار–
زیادة مستویات الدعم األكادیمي والتعلیمي–

ماھي العودة للتعلم؟



ادر الوصي الشرعي، الكو/جھد تعاوني یشارك فیھ الطالب، ولي األمر•
المھنیة الطبیة والكادر المدرسي

!التواصل الفعال أمر بالغ األھمیة–

ي الطالبزیادة المتطلبات األكادیمیة بشكل تدریجي وتقدمي أثناء تعاف•
یتم تحدید التقدم من خالل تالشي األعراض•
لعودة إلى یتوقع مشاركة الطالب بشكل طبیعي في الصف الدراسي قبل ا•

ممارسة الریاضة

كیف تكون العودة للتعلم؟



في حال عدم ظھور أي عالمات أو أعراض متالزمة مع إرتجاج الدماغ •
على الطالب

حصول الطالب على أذن طبي خطي من مقدم رعایة صحیة مرخص •
مناسب

ممرض ممارس، مساعد طبیب، ، )DOأو MD(مدرب ریاضي، طبیب –
أو طبیب أعصاب نفسي

إكمال الطالب وبنجاح لخطوات العودة للعب بالتدریج•
البقاء تحت اإلشراف، وزیادة كثافة التمارین بشكل تدریجي–
أیام7-5تستمر العملیة لفترة التقل عن –

ساعة بین ھذه المراحل24عادة ماتكون ھناك فترة •
اإلنتقال إلى المرحلة التالیة حسب وجود األعراض•

متى یكون العودة للعب آمناً؟



العودة إلى ممارسة النشاط البدني

األھدافالتمارین الوظیفیةمرحلة إعادة التأھیل

التعافيإكمال فترة راحة بدنیة ومعرفیةعدم ممارسة أي نشاط.1

ممارسة نشاط خفیف في الھواء.2
الطلق

المشي، السباحة، ركوب الدراجة 
تمارین خفیفة الشدة.الثابتة

زیادة معدل ضربات القلب

عدم .تمارین الجري أو التزلجأنشطة ریاضیة محددة.3
ممارسة أنشطة تؤثر على الرأس

إضافة حركة

ي ممارسة التمارین التي التنطو.4
على تالمس أو إحتكاك

بیة التقدم نحو ممارسة تمارین تدری
أكثر تعقیداً 

في التمرن، التنسیق، العبئ المعر

ي ممارسة التدریبات التي تنطو.5
على إحتكاك أو تالمس بالكامل

.الحصول على األذن من الطبیب
ةممارسة أنشطة تدریبیة إعتیادی

استعادة الثقة، تقییم المھارات 
بيالوظیفیة من خالل الكادر التدری

اللعب بطریقة إعتیادیةالعودة للعب. 6



التزال العالقة بین ارتجاج الدماغ وأیة عواقب محتملة على المدى •
الطویل غیر واضحة

:تشمل مجاالت اإلھتمام مایلي•
إستمرار األعراض المرتبطة بإرتجاج الدماغ–
تطور حاالت الصحة العقلیة–
حدوث تغیرات مزمنة مرتبطة بارتجاج الدماغ–

ھناك العدید من األسئلة المتعلقة باألشخاص الذین قد یعانون من•
مضاعفات طویلة األمد وتحت أي ظروف

المخاوف من إرتجاج الدماغ طویل األمد



لخبراء في حین ال یزال ھناك الكثیر من األسئلة حول االرتجاج، یتفق ا•
:في مجال الطب على ما یلي

ألھمیة لتقلیل یعتبر التشخیص المبكر وإتخاذ التدابیر العالجیة أمًرا بالغ ا–
العواقب قصیرة وطویلة األمد على حد سواء

مكن أن في وقت مبكر جًدا ی) البدني والمعرفي(العودة إلى ممارسة النشاط –
یؤثر سلبًا على الشفاء

اض یقلل النشاط البدني والمشاركة الریاضیة من مخاطر اإلصابة بأمر–
معینة وھو ضروري لتعزیز نمط حیاة صحي

المخاوف من إرتجاج الدماغ طویل األمد



التقییم بصورة منتظمة ھو أمر ضروري•
لى أساس سیقوم المدربون الریاضیون المرخصون بإعادة تقییم وتقدیم التوصیات ع–

منتظم
ھل أن الطالب جاھز للعودة إلى ممارسة األنشطة الطبیعیة؟•

آراء ومالحظات المعلم
التوجد ھناك حاجة لتوفیر تعدیالت في الصف الدراسي •
"مشاركة طبیعیة"عودة المشاركة إلى •

كیف كان الطالب من قبل؟–
كیف ھو الطالب اآلن؟–

آراء ومالحظات ولي األمر
ھل ولي األمر جاھز لعودة الطالب؟•
ھل الطالب مستعد للعودة؟•
آراء ومالحظات الكادر الطبي المھني

ھل أكمل الطالب مراحل اإلنتقال إلى العودة إلى التعلم والعودة إلى اللعب•

الخالصة



تؤدي طبیعة األنشطة الریاضیة إلى زیادة خطر اإلصابة باألمراض•
المعدیة، خاصة التھاب الجلد

علبة تشمل االلتھابات الجلدیة، على سبیل المثال ال الحصر، داء الث•
االلتھابات (، المكورات العنقودیة، الحصف )العدوى الفطریة(

والتھاب الملتحمة MRSA، )االلتھابات الفیروسیة(، الھربس )البكتیریة
)إلتھاب باطن الجفن(

یین یمكن التقلیل من انتقال األمراض وعدوى الجلد عند إتباع الریاض•
بعد أسالیب النظافة الشخصیة المناسبة، لتشمل االستحمام الیومي

ممارسة األنشطة

الوقایة من إنتشار األمراض المعدیة



ھابات فحص الجسم بدقة وبشكل منتظم للكشف عن التقرحات أو األلت•
الجلدیة

ات یجب لفت انتباه المدرب والمدرب الریاضي المدرسي إلى التقرح•
.مالءالتي یتم تحدیدھا أثناء الفحص الذاتي أو مالخظتھا على أحد الز

تمارین اتباع توجیھات المدرب الریاضي فیما یتعلق بالمشاركة في ال•
والمنافسات في حال تم تشخیص اإلصابة بعدوى معدیة

الوقایة من إنتشار األمراض المعدیة



االستحمام بالماء والصابون مباشرة بعد التمارین أو المسابقات•
لعرق ال تشارك المالبس، المناشف، الصابون، شفرات الحالقة، مزیل ا•

أو غیرھا من أدوات العنایة الشخصیة
ھا أثناء المناشف التي یتم ارتداؤھا أو استخدام/یجب غسل جمیع المالبس•

التمارین والمنافسات یومیًا
فق من اشرب من قناني المیاه الخاصة بالفریق عبر إرتشاح الماء المتد•

.القنینة، لكن التلجأ إلى رشف الماء منھا مباشرة

نصائح لتجنب انتشار األمراض المعدیة



عندما یتوقف القلب عن الخفقان) SCA(تحدث السكتة القلبیة المفاجئة •
السكتة یجب أن یشمل الفحص قبل المشاركة أي تاریخ عائلي لإلصابة ب•

عن القلبیة المفاجئة باإلضافة إلى حاالت اإلغماء الشخصیة الناجمة
.اإلجھاد، ألم في الصدر أو ضیق في التنفس

من الضروري أن یكون المدربون الریاضیون المرخصون على درایة –
بیة المفاجئة بأي ریاضي لدیھ تاریخ عائلي بخصوص اإلصابة بالسكتة القل

SCA

السكتة القلبیة المفاجئة



وإستخدام جھاز CPRیُعد أتباع إجراءات عملیة إنعاش القلب والرئتین •
في أسرع وقت ممكن من أفضل AEDمزیل الرجفان الخارجي اآللي 

SCAعالجات 
AEDیمكن للمدربین الریاضیین في حالة الطوارئ الوصول إلى جھاز –

وخطة العمل المحددة إلتباعھا في الحاالت الطارئة
في مدارسھا ومكاتبھاAEDجھاز 600أكثر من FCPSتمتلك مدارس –

السكتة القلبیة المفاجئة



البرق•
حرك داخل الطریقة األكثر فعالیة لتجنب اإلصابة بالبرق ھي البقاء أو الت–

اإلماكن المغلقة أثناء نشاط البرق
لدى كل مدرسة خطة عمل طارئة تحدد المأوى اآلمن األقرب إلى األماكن –

الریاضیة الخارجیة في حاالت البرق
الحرارة•

ذین یجب أن یتكیف الریاضیون تدریجیاً مع الحرارة، خاصة أولئك ال–
یرتدون معدات واقیة

نشاطیجب على الریاضیین تناول السوائل قبل، أثناء، وبعد ممارسة ال–

الظروف البیئیة



البرد•
ي یجب أن یرتدي الطالب الریاضیون مالبس مناسبة عند المشاركة ف–

ممارسة األنشطة في الھواء الطلق أثناء الطقس البارد
:تشمل المالبس المناسبة–

المالبس ذات األكمام الطویلة والسراویل•
القبعات والقفازات•
البلوزات والسترات•

اركة في قد ال یُسمح للطالب الذین ال یرتدون مالبس تالئم الطقس بالمش–
ذلك الیوم

الظروف البیئیة



یم لدى البعض نشاط غیر شائع في مناطق المخ والتي تتعامل مع الخوف وتنظ•
العواطف

عادة ما تكون اإلناث أكثر عرضة لخطر اإلصابة باضطرابات القلق•

.یكون للجینات والمزاج دوراً في ذلك•

)بیئة مرھقة، مشاھدة حدث صادم(العوامل البیئیة •

التحكم مراقبة اآلخرین، المبالغة في الحمایة و(تلعب التجارب دوًرا بھذا الخصوص•
)من قبل البالغین، تعلم تجنب المواقف

سلبیة، غیر واقعیة-أسالیب التفكیر •

أسباب القلق واالكتئاب



الصداع، ألم المعدة، آالم أخرى

 مشكلة في الذھاب إلى النوم أو
اإلستغراق في النوم

وماتصعوبة في التركیز وتذكر المعل

القلق بشكل مفرط

الشعور بالتعب

 بح قد یص-سرعة االنفعال أو الغضب
عدوانیًا أو یصرخ

البكاء بسھولة

التعرق الغزیر أو ضیق النفس

اإلرتجاف/اإلرتعاش

اإلنزعاج بسھولة عند حدوث األخطاء

اإلبتعاد/التجنب

عالمات القلق



ضعف األداء في المدرسة
اإلبتعاد من األصدقاء واألنشطة
الحزن والیأس
فقدان الحماس، الطاقة، أو الدافع
الغضب أو الھیاج
الصعوبة في التعامل مع النقد
 الشعور بعدم القدرة في الوصول إلى

األھداف

تدني إحترام الذات أو الشعور بالذنب
التردد، فقدان التركیز، النسیان
عدم الشعور بالراحة أو اإلنفعال
تغییرات في أنماط األكل أو النوم
تعاطي المخدرات
مشاكل مع السلطة
أفكار أو أعمال إنتحاریة

عالمات االكتئاب

كل شخص عانى بعض من ھذه المشاعر، ومع ذلك، عندما یحدث العدید من ھذه المشاعر في وقت واحد لعدة
.أسابیع، فقد حان الوقت لطلب المساعدة من المختصین



ة األمد غالبًا ما یواجھ المراھقون الذین یحاولون االنتحار مشكالت طویل•
."  بذلك اإلتجاه"حیث تكون المحاولة بسبب حدث معین یدفعھم 

.ال یوجد عامل واحد أو حدث یسبب االنتحار–
:ومع ذلك، ھناك العدید من عوامل الخطر التي تم تحدیدھا، مثل•

تاریخ تعاطي المواد المخدرة
االضطراب السلوكي
االكتئاب
األسلحة/الوصول إلى األسلحة الناریة
فقدان األمل
اإلندفاع

عوامل الخطر حول اإلنتحار



سوء المعاملة أو التعرض للصدمات
 الصعوبات األكادیمیة أو الفشل في

المدرسة
ذكرى وفاة أحد األحبة
اإلنفصال عن شخص قریب
الترھیب واإلستقواء على األخرین
خیبة األمل أو عدم القبول من اآلخرین

البُعد المطول عن األصدقاء أو العائلة
اإلختالل الوظیفي/الصراع العائلي
الدخول في مشكلة قانونیة
معرفة شخص توفي بسبب اإلنتحار
فقدان أو وفاة أحد األحبة
المرض الشدید أو اإلصابة

العوامل المساھمة



التھدید باإلنتحار
التخلي عن الممتلكات القیمة
أو الخجل/الشعور الغامر بالذنب و
كانو فجأة یبدون بخیر في الوقت الذي

یشعرون فیھ باإلكتئاب الشدید
الھوس بالموت

إنحدار شدید في األداء المدرسي
تغیر في أنماط األكل أو النوم
 كتابة قصائد، مقاالت، أو رسومات

تدل على الموت
 إحداث تغیرات دراماتیكیة في

الشخصیة أو المظھر
الغیر المشاركة في السلوكیات الغریبة ،

عقالنیة

عالمات تحذیریة لإلنتحار



التمرین
إتباع نظام غذائي صحي
وجود شبكة دعم
الحصول على قسط كافي من النوم
المشاركة في أنشطة اإلسترخاء
اإلستعداد بشكل جید
وضع أھداف واقعیة قابلة للتحقیق
 أنظر إلى الجانب المشرق من األشیاء-كن متفائال

نصائح لزیادة الوعي بالصحة العقلیة



لیاقة بشكل أثبتت البحوث أن التمرین یؤدي إلى فوائد كثیرة باإلضافة إلى ال•
:كامل
اإلنتباه المتزاید

 في الدماغ" المثیرة للتفاؤل"زیادة إفراز المواد الكیمیائیة

تحسن المزاج

زیادة الثقة بالنفس وإحترام الذات

زیادة الشعور باإلستقاللیة والسیطرة

زیادة الدعم اإلجتماعي من اآلخرین

اإلكتئاب/تدني الشعور بالقلق

إنخفاض إحتمالیة اإلصابة بإظطرابات الصحة العقلیة

فوائد التمرین المنتظم



التواجد لإلستماع والتحدث مع طفلك•
د أن تحقق من صحة مشاعرھم وبین لھم إھتمامك بھم، حتى لو كنت ال توافق أو تعتق–

.الموقف ال یشكل مشكلة كبیرة

كن على علم بمكان أطفالك ومع من یلتقون•
أثني على الطفل وأمدحھ عند قیامھ بعمل جید•
معرفة عالمات التحذیر وإبعاد األسلحة والحبوب من المنزل•
قد فكر في إذا كنت تعتقد أن طفلك قد یكون قلقًا أو مكتئبًا، اسألھ عما إذا كان•

االنتحار

ما الذي یمكن للعائلة واألصدقاء فعلھ؟



ضع حدوداً واضحة وثابتة•
اإلحترام، " (المھارات الحیاتیة"تعلیم •

)التأقلم/المسؤولیة، مھارات التكیف
ي طلب المساعدة المھنیة من طبیب، أخصائ•

لیة في الصحة العقلیة أو موارد الصحة العق
المجتمعیة

یمكن عالج األشخاص الذین یعانون من –
أو /واالكتئاب السریري بنجاح باستخدام الدواء

.العالج الحدیث
ن، إبقاء المعلمین، األخصائیین النفسیی•

مكن األطباء، والمدربین على إطالع، لكي نت
من العمل معاً لدعم الطالب

ما الذي یمكن للعائلة واألصدقاء فعلھ؟



توفیر الرعایة والدعم•
رط أو وضع توقعات عالیة وإیصالھا للطالب، مع تجنب ممارسة الضغط المف•

الشدة على الطالب
توفیر فرص المشاركة الھادفة•

األنشطة التطوعیة، فرص اإلرشاد، المشاركة في األنشطة الالصفیة–

زیادة الترابط المجتمعي اإلیجابي•
تعزیز المرونة•

ما الذي یمكن للعائلة واألصدقاء فعلھ؟



لة عند القدرة على التعافي أو التكیف بسھو
النكبات أو حدوث التغیرات

>المرونة العاطفیة<
www.Merriam-Webster.com/dictionary/resilience ،292014نیسان

المرونة

http://www.merriam-webster.com/dictionary/resilience


مھارات
التفاؤل•
بناء الروابط•
قبول التغییر•
إمتالك حس الفكاھة•
التعبیر عن اإلمتنان•
تقبل المساعدة•

التصرف
في حل المشاكلالمساعدة •
التحاور•
الذكاء العاطفي•
ممارسة التركیز الذھني•

تعزیز المرونة
Vanderbilt  http://healthandwellness.vanderbilt.edu/ql/resilience-toolkit.phpجامعةالكادر والھیئة التدریسیة في 

أسلوب المعیشة
یة المحافظة على النشاط، مع التغذ•

نومالجیدة وأخذ قسطاً كافیاً من ال



ي في یمكن اإلطالع على معلومات إضافیة حول برنامج تدریب الریاض•
رض من والمواضیع الرئیسیة التي تمت تغطیتھا في العFCPSمدارس 

www.fcps.edu/sportsخالل الدخول على الرابط التالي 

:تتوفر معلومات إضافیة حول إرتجاج الدماغ على الرابط اآلتي•
: األكادیمیة األمیركیة ألطباء اٍألسرة–

http://familydoctor.org/familydoctor/en/diseases-
conditions/concussion.html

:  مراكز السیطرة على االمراض والوقایة منھا–
http://www.cdc.gov/headsup/index.html

الموارد

http://www.fcps.edu/sports
http://familydoctor.org/familydoctor/en/diseases-conditions/concussion.html
http://www.cdc.gov/headsup/index.html


ألولیاء FCPSشكراً على إكمالكم برنامج التربیة الریاضیة لمدارس •
األمور والطالب الریاضیین عبر شبكة اإلنترنت 

ص في حال وجود أیة أسئلة، یرجى اإلتصال بالمدرب الریاضي المرخ•
في مدرستك

من قبل الطالب وولي (یرجى طباعة الصفحة التالیة، توقیعھا •
وتقدیمھا إلى المدرسة مرفق معھا تقریر ) الوصي الشرعي/األمر

الفحص البدني

FCPSبرنامج التربیة الریاضیة في مدارس 



أؤكد على إستالمي، إستعراضي وفھمي للمعلومات
ول الواردة في العرض التقدیمي الخاص بالتثقیف ح

FCPSإصابات إرتجاج الدماغ في مدارس 

_______________________) كتابة(أسم الطالب 

_____________رقم ھویة الطالب _______________________أسم المدرسة

______________التأریخ ______________________________ توقیع الطالب 

الوصي الشرعي/توقیع ولي أمر الطالب
______________التأریخ _____________________________________ 

!یرجى إعادة ھذه الصفحة إلى مكتب األنشطة والفعالیات مرفقاً معھا تقریر الفحص البدني
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