
                                                                                    

     
 

         
       
  

  
      
       
    
      
        
    

 
   

     
     

 
    

     
 

         
  

        
        
          
  
       
   
     
         

  
    
            
     
   
         

  

 

  

ARABIC 

 SEL ةیفطاعلوا ةیعامتجألا تراامھلا مییقت حول بلاطلا عم ثدحتلا

ةرسألانإ ة.سردمالو لزنم ال يف )SEL( ةیفطالعاو ةیعاتمجألا تارالمھا لمتع تمی ء:ازعألا ءاكرشلاو بالطلا لئاوع
 ة.سردملا عم يساسألا كیرشلا ةرسألا ىقبت نكل ة.یفطاعلاو ةیعامتجألا تاراھملا باستكإل بلاطلل ملعم لوأ يھ
تاراھملا هذھ ىلع ةلثمألا نم ھ.جراخو يساردلا لصفلا لخاد ةیفطاعلاو ةیعامتجألا تاراھملا ناینبیً،اعم امھنواعتبو
 ي:لیام
ةمیسل ةیصخش دداعإ

 ابھ حكمت الورعاشلما فھم
 فداھألوا تایاغال قیحقت
 ممعھ فطاتع ال راظھإو نیرخألاب ساسحألا

 اھتمومید ىعل ظاحفوال تاقالع ءانب
ةولؤسمتراراقذاختإ

 ةیفطاعالو ةیعامتجألا تاراھملا مییقت جئاتن لوح بلاطلا عم ةثداحم ءارجإل دادعتسإلا ىلع يلاتلا دروملا مكدعاسی
SEL. مدقی ھ.تاذب مئاق مییقتب سیل اذھ .ةعینم ةمنیز ةرفت يف بلاطال براجت نع ریرقت نع ةرابع يھ جئاتنلا هذھ 

 .بالطال نع ھفرعت ام ىلا ةفاضإلاب تامولعملل رخأ ردصم SEL مقییت

 يف ةدعاسمال سرادملل نكمی ة.جاحال بسح ةقحال ال تاوطخلا ثحابت يف ةكراشملل بلاطلا ةسردم عم لصاوتت دق
 ي.سارد ال ماعلا اذھ ةدیج ةحصب بالطلا عیمج عتمتو SEL تارامھ ونم عمد

 يف عض ة.فلتخم ةیمیلعت تاجایتحأو ةوق نطاومب بالطلا عتمتی :ةیفطعالاوةیعماتجألاتارھامال بلطالامعلتمعد
 ب.لاطال عم لصاوت لل حئاصنلا ضعب يلی امیف م.لعتلا ىلع مھدعاست ةقیرط لضفأ نابسحلا
.ةیمویلاةایحال يفاھظحالتيتال ترادلقاىال رشأ.ریرتقلااھیال راشأيتلاةولقاطانق لوحبالطال عمثدحت

 ر.اوحال ءدب ىلع دعاست ةیحاتتفأ زومر وأروص وأتامكل مداختسإب ثیدحال يف ضوخال
 وأ "___________. ببسب __________ نأب رعشأ" ةملك مادختسإ لواح
 "؟دیج لكشب اھب موقت يت ال ءایشألا كیأرب وھ ام د.یج لكشب ة)نیعم ةراھم ركذأـ (ب موقت كنأب ظحالأ"
.تاررالقاذاختإيفومعلتلايفهدعاستتراایخبالطال ىعل ضرعأ

 "؟طابحإلان/زح الة/داعسلاب رعشت كلعج يذال ام____ي __ف تنك امدنع"
؟ق)یدص مسأ ركذأ( ىال ابحرم لوقتل مویلا كیلعًابعص مأًالھس رمألا ناك لھ"
 ةدعاسم لل زومر وأ تاملك مادختسإب تاططخم لمعأ ة.دیدج نوكت دق يتلا راكفألا حرش عم كثیدح معدل روص مدختسأ
 ي:لی ام ةیرصبلا حاضیألا لئاسو لمشت دق ر.اكفألا زیزعت يف

 ساسحألا وأ روعشلا ىلع لدت روص وأ تاملك
)خال ،ةدعاسمال بلط ،ةئداھ ةحراتسإذخأ،ىیقسومال ي(أ مقلأتال ىعل دعاست راكفأ
يسردملوا يئلاعال لودجال وأ نیتورال
 ت.اقالعلا نع ثیدحلا دنع ءاقدصألاو ةلئاع ال دارفأ روص مدختسأ
.ةدیدجال راكفألاحیضوتلمالفألوا ،بتكوال ،ةیقیحقلاةایحال براجت نم ةثلمأمدختسأ
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 تاراھملا ءانب ةیجیتارتسأو ةیحاتتفألا لمجلا

. SEL ةفیطاعالوةعیامجتألابلاطلاتاراھمةمیتن معدتاجیاتیرستأوثدیح ال ءدلب ةحیافتتألالمجلاضعبيلیامفی
عیضاومال نیب ةسالسب كرحتت كسفن دجت دق .SELمییتقب ةینعمال عیضاوموال تالاجمللًافقو تامولعملاهذھ دداعإ مت
 د.حاو نآ يف عوضوم نم رثكأ لوانتت كنأ وأ مالكلا ءانثأ

 ةئیبلاو معدلا ئلاسو :الجملا
اطااھفی ملعیت يلتاةلبیئا ع رؤثت بل ھحاجن ىل نم ھمیتوتن يمدیاكألل ةیعامجتألةحیالناا .ةیفاطع ا-ا ل

ءامإلنت :ضوعمولا ا
ي.سردملاطسولايف مھتمیق مھلاد رفأ مھنأب بالطلا روعش ىدم ام

ً:انس رغصألا بالطلل
 ؟بوبحم كنإب ؟ةداعسلاب رعشت كلعجی نم" "؟مویلا تبعل نم عم" "؟كؤاقدصأ مھ نم" ،بلاطلا لأسأ ●

 "؟نماألبا رعشت
 يف بعلل راكفألا هذھ ةبرجت لواح ط.بارتلاو ءامتنإلاب ساسحألا زیزعت ھنأش نم نیرخألا عم بعللا نإ ●

 https://www.playworks.org/wp-) Playworks.org عقوم ىلع لزنمال
content/uploads/2020/08/Play-At-Home-Playbook-8.14.20.pdf) 

 :ًانس ربكألا بالطلل
. ًّامومع عمتجمال يفو ةسردمال يف نیرخألا عم ھتاقالع نع بلاطلا لأسأ ● عم ھتاقالع يف ھنمثی يذلا ام

 ؟نیرخألا
ّ ِ . لضفم ةطشنأ ةسراممب عاتمتسإلا يف بلاطال عم تقولا ضعب ضقأ ًاعم ةدیدج ءایشأ ملعت يف وأ امكیدل ة ●

ةمعداال تاقالع ا :ضوعمولا ل
ئاعاو ءاقدصألا عم مھتاقالع لالخ نم دیجلا معدلاب بالطلا رعشی فیك ة.سردملايف نیدشالراو ةلل

ً:انس رغصألا بالطلل
 وأ ،ةایحلا عقاو نم ةمیلسلا تاقالعال نیوكت تاراھم نع ةلثمأ ركذأ ة.دیج تاقادص نیوكت نع ثدحت ●

.نویزفتللاوأ بتكال
ام صخش مایق وأ بعل ال يف ھكراشیل رخأًاصخش كلفط اھیف مض امنیح تارملا دحأ نع لاثم ركذأ ●

.ةثلمألانم دیزمال كلركذیلھألسأ.بعلال ىال ھمضب

ً:انس ربكألا بالطلل
 "؟كمعد ةرئاد نمض هربتعت نم" وأ " " ؟ةدعاسملا بلطل ھیلا أجلت نم" ،بالط ال لأسأ ●
 تناك ةدیج تاقوأ نم ھب رمت ام ةكراشم نإ ة.لئاعك رومألا ریس ىلع نانئمطألل تقولا ضعب صصخ ●

 .لمعال لودج محازت عم ىتح لصاوتلل ةفداھو ةعیرس ةقیرط الأ يھ ام يموی لكشب ةئیس مأ

 2022 طاشب/رایربف 1 يف ثھیدحت مت 2 ةیومحكال ساكفریفةطعاقمسرادم



                                                                                    

     
           

    
     

         
  

 
     

        
 

    
              

  
    

       

  
 

     
    

   
   
          

  
 

 
   

     
 

     
   

 

 

يفاقثال لمعوال يعولا :ضوعمولا
.ةفاقثوال ةیموقوال قرعالب ةقعلتملاایاضقال ةھجوامو ثحابتو معلت يف بالطال ةسردمال معدت ىدم يأ ىال

ً:انس رغصألا بالطلل
 "؟نیرخألا ةدعاسم كتافص وأ كبھاومل نكمی فیك""؟كریغ نعًازیمم كلعجی يذلا ام" ،بلاطال لأسأ ●

 Understood.orgعقوم ىعل لاطفألاىدلةوالق عوانأ عوضوم صخلی
(https://www.understood.org/articles/en/types-of-strengths-in-kids) نم عساو قاطن 

 ب.ھاومال
 فیك" ة.ایحال عقاو نم وأ صصق ال نم ةلثمأ مادختسأ ن.ورخألا ھب رعشی دق ام لوانتی روظنم قفو لمعلا ●

"؟ةیقرطلا كتلب رعشی دق ذاام"ل ؟كیرأب صخشال كذل رعشی

ً:انس ربكألا بالطلل
وأدرافألامھت يتلامیقوال تامسال فاشكتسأ .اھنم لك مراتحوأ عمتجموال ةئلاعوال درالف ةفاثقو ةیوھ ریدتق ●

 وأ كتسردم وأ كتیب نم لعجت يتلا براجت ال وأ میقلا وأ تادقتعملا يھ ام" ،لاؤسلا اذھ حرطأ ع.یماجملا
ً؟"اائیستثنأًاانكم كعمجتم

زنمال يف لاعفال ءاغصإلا ةسرامم ● ةرسألا دارفأ يقابل لاجملا حسفأو ة.ثداحم أدبأ ).Actforyouth.orgل (ّ
عّ  جشو ة.رسألا دارفأ نم درف لك ھلوقیس امیف ریكفتلل تقولا ضعب حنمأ م.ھراكفأ ةكراشمو بوانتلاب

 م.ھداقتنأ نود ةلئسألا حرط ىلع نیرخألا

ةسردملا ریدقت :ضوعمولا
نإب بالطا روعش ىدم ام د.یفمو مھمو عتمم ناكم ةسردملال

ً:انس رغصألا بالطلل
"؟تابوعص ال يھ ام" "؟ماری ام ىلع ریسی يذلا ام""؟ةسردملا يف ملعتت اذام" ة.سردملا نع بلاطلا لأسأ ●

ّ في ةدمقتلما ةییمداألكا جامرب ال نم دارولما هذھ لىع عل ل.زنمال يف قالخ الو يدقن ال ریكفتلا فشكتسأ ●  طأ
 https://www.fcps.edu/resources/family-engagement/advanced-) FCPS سردام

academic-aap-family-resources). 

ً:انس ربكألا بالطلل
عتمتست يذال ام" "؟ةسردمال يف كل ماھلأ ردصم ربتع ● ُ  ی يذلا صخشال وھ نم وأ يذلا ام" ،بلاطلا لأسأ

 "؟لبقتسمال يف كفادھأ قیقحت ىلع كدعاست دق يتلا ةیساردلا لوصفلا يأ" ؟ھملعتب
ّ ةایحالو ةیلكلل دادعتسألا جمانرب نم دراوملا هذھ ىلع علئفاظوالشفكتسأ ●  طأ ب.لاطال تابغرب ةلصلا تاذ

-https://www.fcps.edu/resources/college-and-career) سرادم في ةینلمھا FCPS 
planning). 

2022 1 3  طاشب/رایربف يف ثھیدحت مت ةیومحكال ساكفریفةطعاقمسرادم
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 تاءفاكلاو تارھامال :لجامال
ع بالطال ةدعاسم اھنأش نم يتال ةیزیفحتوال ةیفطاعوال ةیعامتجأل ترااھمال ةفیظووال ةسردمال يف قوفتال ى ا ل
ًماومع ةیاحلاو

يعامتجأليعولوا تاقالعال نیوكت ترااھم :عیضوامال  ا
ع ظافحاو ةمعادو ةمیلس تاقالع نیوكت يف بالطلا ةءافك ىدم  فطاعتلاو نیرخآلارظن تاھجو مھفو ،اھیلل
.ةعومتن عمیاجمو درفأعم ةلیاعفب تالبیئالفختم فاشكستأو مھعم ا

ً:انس رغصألا بالطلل
ّ؟ةسردمال يف نیرخألا عم لمعلا دنع كبجعی ءيش رثكأ ام" ،بلاطلا لأسأ ● لكشی يذال وأ بعصلا رمألا ام"

"؟ةعوجمم نضم للعما ؟نیرخألا عم لملعا دنعًایدحت
 ھب ركفی وأ رعشی دق امع ثدحتلا ،لاثملا لیبس ىلع ن.یرخألا رظن ةھجو مھفل ةایحلا عقاو نم صرف مدختسأ ●

 ع.متجملا يف ناكم يأ يف وأ رجتم يف كدجاوت ءانثأ نورخألا

ً:انس ربكألا بالطلل
 "؟نیرخآلا عم كتاقالع يف ةوقلا طاقن يھ ام" ،بلاطلا لأسأ ●
؟ھب كمامتھأ ام صخشل رھظ ؟رخأ صخشب مامتھألا ينعی اذام"● نأ نیرخألل نكمی فیك"ُت فیك"

؟كب مامھتمھأ اورظھی ُ

ریخل(ا Greater Good in Education (GGIE) عقوم فشكتسأ ،راكفألا نم دیزمال ىلع عالطألل
 نیوكت تاراھمو يعامتجألا يعولا ب:الطلل تارالمھ SEL Berkeley ةامعج ةیاعرب )یملتع ال في ریبلكا
 (-https://ggie.berkeley.edu/student-well-being/sel-for-students-social تاقالعال

awareness-and-relationship-skills/) 

ةیتذاال ةرداإل:ضوعمولا  ا
دھألقیقحتو فقاوملالف تخم يف مھتایكولسو مھراكفأو مھفطاوعب مكحتلا يف بالطلا ةءافك ىدم ام اف ا

 .تاحومطوال

ً:انس رغصألا بالطلل
ً؟"ابضاغ وأًاطحبم وأًازینح نوكت امدعن نسحبت رعشلت لعفت اذام" ،لأسأ ●
 لعف اذام ب.ضغ وأ طابحأ وأ نزح ةلاحب ةلئاعلا دارفأ دحأ اھب رمی ناك تاقوأ ىلع ةلثمألا ضعب كراش ●

 ؟نسحبت رعشلی

ً:انس ربكألا بالطلل
 "؟اھل ططخم وھ امك رومألا ریست ال امنیح لعفت اذام" ،بلاطلا لأسا ●
ةمزال ال تاوطخال بتكأ ة.نسلا وأ رھشلا ةیاھنل رخأو عوبسألا ةیاھنلًافدھ عض ة.رسألل فادھأ دادعإ ●

ّ ة.لئاعك ھتزرحأ يذلا مدقتلا يف ركف ف.دھلا قیقحتل

 يعولا عقوم ةیاعرب بالطلل GGIE Berkeley: SEL تارامھ فشتكسأ ،رافكألا نم دیزلما لع عالطألل
 (-https://ggie.berkeley.edu/student-well-being/sel-for-students-selfةیتاذلا ةرداإلوايتاذال

awareness-and-self-management/) 

2022 1 4  طاشب/رایربف يف ثھیدحت مت ةیومحكال ساكفریفةطعاقمسرادم



                                                                                    

  
         

     

   
                
   

      
  

     
   

   
 

  
 
    

  
 

 

   
 

   

   
 

   
               

  
 

    
  

 
   

   
 

   
 

    
  

 
       

     

ةولؤسمال تراراقال ذاختإ :عوضومال
راخی ددیحت يف بالطا ةءافك ىدم ام ةایعرب مستت ةءابن تل عیت امفی نریخألا ةصیخشلاتاكیولسلاب قلا
 .فقاولما نم ةعونتم ةعوجمم يف ةیعاتمجألا تالامعتلاو

ً:انس رغصألا بالطلل
"؟اھدیدحت كیعل نیعتی يتال تراایخال يھ ام ؟ةسردمال يف تراایخ دیدحت كیعل نیعتی ةرم مك" ،بالطال لأسأ ●
 راتخی لفطال عد ،لاثم ال لیبس ىلع ھ.سفنب تارایخ دیدحت ىلع لفطلا عیجشتل لزنملا يف موی لك صرف قلخأ ●

 لك تالبیسو تاابیجإی ضرعستأ .ةینعم سبالم ءادترأ وأ باتك ةءارق ،ةلئاعال عمجت تقو لالخ نیعم طاشن
 ي.ئاھن ال كرارق ذاختإ دنع رایخ

ً:انس ربكألا بالطلل
 "؟كرارق تذختأ فیك" ؟ةبعص ةلكشم تھجاو ىتم" ،بلاطلا لأسأ ●
 ةیبلسالو ةیباجیألا بناوجال ثحابتو ةلكشملا ددح ة.ایحلا عقاو نم لكاشملا لح نع ةلثمألا ضعب كراش ●

 ة.نكمم ال لولحلل

GGIE Berkeley تاراھم فشكتسأ ،راكفألا نم دیزمال ىلع عالطألل SEL ذاختأ : عقوم ةیاعرب بالطلل 
 (-https://ggie.berkeley.edu/student-well-being/sel-forةیعامتجألاةیولؤسموال يقالخألارارالق

students-ethical-decision-making-and-social-responsibility/#tab__1) 

 ةیھافروال ریخال :لاجمال
معد اب مھروعش ىدمو ةبعصلاو ةیباجیإلا بالطلا رعاشم ىلا ةیھافرلاو ریخلا حلطصم ریشی لالخ نم دیجال ل

.نیرخآلا عم مھتاقالع

:ةبعصوال ةیباجیأل رعاشمال :عیضوامال  ا
رعاشم بالطا باتنت ةرم مك ة.بعصو ةیباجیأل

ً:انس رغصألا بالطلل
ّ امدعن مسأبت" ،لامثلا لسبی ىلع .كھجو رابیعبت اھلمثو ادناسجأ يف فطاوعال لعافتت نأ نكمی فكی فص ●

يف ةرارحلاب رعشأو ةعرسب يبلق قدی ،ابضاغ نوكأ امدنعو ن!ایحألا ضعب يف قفصأو ،ًادیعس نوكأ ً
 ".جھيو

 رعشت ام نوفرعی نیرخألا عدت فیك ؟طابحألا وأ ءودھ ال وأ ،ةداعسلاب رعشت كلعجی يذلا ام" ،بلاطلا لأسأ ●
 "؟اھجاتحت امدنع ةدعاسملا بلطل أجلت نم ىال" "؟ھب

ً:انس ربكألا بالطلل
ىدل هرعاشمو لفطال براجت ىلع ف ّ●  رعت ر.عاشم الو براجت ال ةكراشمل تقولاو لاجمال ضعب حسفأ

 ن.یعم فقومب هرورم
 "؟ھنم ةدعاسملا بلط كنكمی نم ؟ةدعاسم ال بلط ىلا جاتحت ىتم فرعت فیك" ،لأسأ ●

 :يلی ام عجار ،راكفألا نم دیزمال ىلع عالطألل
https://www.fcps.edu/student-wellness-) FCPS • بالطال ةمالسو ةحص لوح سرادم حئاصن 

tips) 
FCPS سرداملةیحصلا لوعقال ةنودم •

 (https://www.fcps.edu/blog?field_term_blog_topic_target_id=258) 
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 د:راوملا هذھ ىلع ةرظن ءاقلإب مق ،راكألفا نم دیزملا ىلع عالطألل

لزنمال يف ةیفطاعوال ةیعامتجألا ترااھمال معلت ةسرامم نیدوالال اھاللخ نم نكمی قرط 10 EdSurge.com, ● 
https://www.edsurge.com/news/2020-04-02-10-ways-parents-can-bring-social-) 

emotional-learning-home) 
https://leadingwithsel.org/)) ةدقا نالفاطأ CASEL ● 

تارامھ ملتع at-home -https://www.panoramaed.com/blog/sel SEL-( زلنمال يف Panorama Ed ● 
parent-resources-activities) 

 ةیفاضإ معد ئلاسوو درامو

 ،يعامتجألا ثحابلاب لاصتألا ىجری .بلاطلل ةدعاسملا میدقت مھناكمأبو سرادملا عیمج يف ةیلقعلا ةحصلا معد رداك دجاوتی
 .ترااھمال هذھ عم لماعتال ةیفیك وأ مییقتال لوح ةئلسأ يأ یكدل ناك ذاإ ةسردمال يف يوبرتال راشتسمال وأ ،سفنال معل يئاصخأ

 دراومب ةناعتسإلا ىجری ة.مزأب رمی ھنأب دقتعت تنك وأو/ بلاطلا ةمالس لوح فواخم يأ كیدل ناك اذإ يروف عمد رفوتی
 .هاندأئرواطال ةالحيفتاموعلمال

ئرواطال تامدخو ةیلعقال ةحصال دروامب ةصاخلاتامولعمال
https://www.fcps.edu/resources/student-safety-and-wellness/school-psychology-) 

services/mental-health-resources-and) 

مقرلا ىلع لصتأ 711 TTY ة:ایح ال ددھت ةئراط ةلاح دوجو لاح يف مقرلا ىلع لصتأ 911 ● 
 صصخم نخاس طخ وھ تامزألا نع غیلبت ال طخ

.ةبحألادحأةدعاسمل
 4077-527-703● :تمازألا نع غیبلتلل يحلمال نخساال طخال
ةروشمال نع نوثحبی نیذال ءاقدصأل/اةئلاعلل وأةمزأب نورمی نیذال صاخشألل

مقرال ىعل 85511 NEEDHELP ةیلات ال فورحلاب ةیصن ةلاسر ثعبأ ة:مزأ عوقو لاح يف ةیصن ةلاسر لاخدإل ● 
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