
مشاعرك مھمة
نشعر جمیًعا بالعدید من المشاعر - إنھ أمر طبیعي! إذا كنت تشعر بالحزن 

أو االنزعاج أو القلق أو الغضب، فأنت لست وحدك. 

یرجى التحدث إلى أحد البالغین مثل ولي األمر، أو  الوصي، أو  المعلم 
عندما تشعر بھذه المشاعر حیث إنھم یمكنھم مساعدتك.

كیف حالك؟

(Chicago Public Schools, CPS) رؤیة مدارس شیكاغو العامة
تعترف مدارس شیكاغو العامة Chicago Public Schools و تثمن 
أھمیة وسائل دعم الصحة العقلیة وخدماتھا من أجل سالمة طالبنا وطاقم 

موظفینا والمجتمعات المدرسیة.

نلتزم بتعزیز وتوفیر وتطویر سلسلة قویة من الرعایة من خالل التقارب 
في إنشاء السیاسات، وخدمات الصحة السلوكیة، وأنظمة الدعم االجتماعي 

والعاطفي متعددة المستویات، والممارسات التصالحیة، والشراكات 
المجتمعیة لدعم ثقافة الصحة العقلیة والعافیة بطرق منصفة في جمیع 

أنحاء المنطقة التعلیمیة.

*** توصي CPS بمرجع موظفي المدرسة واستخدام منھج الخطوة الثانیة لمساعدة المتعلمین 
 األوائل على فھم عواطفھم وإدارتھا.

OSHW@CPS.EDU أو KIDS-553-773 :لالستفسارات العامة
لألزمات، اتصل بالخط الساخن لفریق األزمات على الرقم 1792-553-773

مطالبة
یطلب موظفو CPS من أولیاء األمور/المعلمین مشاركة ھذا مع الطالب:

تأكد من اإلجابة عن أي أسئلة تكون لدیھم، واشرح المصطلحات ●
(المشاعر، والوصي، إلى غیر ذلك)

اسألھم عما یشعرون بھ یومًیا لمعرفة ما إذا كان ھناك نمط معین؛ ●
استخدم الرسم البیاني المرئي إذا كان ذلك مناسًبا

طمئنھم إلى أنھ یمكنھم القدوم إلیك في أي وقت●
قم بإجراء ھذه المناقشة في بیئة آمنة ومریحة●
قم بإبطاء وتیرة حدیثك/ التأكید على ما ذكرتھ إذا بدوا مرتبكین●
اعرض الوسائل التعلیمیة المرئیة (مخططات المشاعر/ الرموز ●

التعبیریة) للمشاعر

الطالب: *یقترب من المعلم* لقد شعرت مؤخًرا بالحزن والضیق 
الشدید. أشعر أني ال أستطیع التركیز على أي شيء.

المعلم: شكًرا لك على ثقتك وإخباري بھذه المعلومات. ھل ترغب في 
التحدث أكثر عن ھذا األمر؟

الطالب: نعم، من فضلك.

المعلم: موافق. ھل توافق على مشاركتي ھذه المعلومات مع 
استشاري، وھو شخص بالغ آخر محل ثقة؟ فھم ھنا لتتحدث إلیھم. اطلب من أحد المتطوعین الطالب أن یمثل أداء من یتعامل مع أحد البالغین 

عند الشعور بالحزن أو االنزعاج أو الغضب إلى غیر ذلك على أن یساعده 
المعلم في ذلك.

المشاعر

قم بمسح ھذه 
المنطقة ضوئًیا 

لعرض ھذا المستند 
على جھازك 

المحمول

mailto:oshw@cps.edu

