
بدء اختاري الوقت المناسب ل   

                                         ....النقاش

إن اختيار الوقت المناسب لبدء النقاش مع طفلك 

عامالً مهماً في تقبله للموضوع وفهمه الجيد له , 

لك ولطفلك حيث تكوني فيه  اً بمناس اً توقاختاري 

متفرغة ويكون طفلك مستعدا للنقاش وليس لديه 

واختاري في الخارج, شيئاً يشغل باله كاللعب 

  مقاطعتكما.المكان الذي تقل فيه نسبة 
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اجعلي طفلك يشعر بالحب   

                      ...واالهتمام
خبريه أن ذلك ليس له أعن افتا واشرحي له 

أو بقدراته العقلية , وأن الدواء  قة بذكائهعال

 الذي يتناوله سيساعده على التركيز مثله مثل

الذي يعاني من ضعف النظر ويرتدي 

   ية.النظارات لتساعده على الرؤ

1 
دعي طفلك يعرف أنه ليس    

                             وحيداً....
ه ليس وحيداً وأن هنالك أشخاص خبريه أنأ

االضطراب لم يمنعهم  كثيرون لديهم افتا , وأن

على مشاهير ناجحين  من النجاح وأعطيه أمثلة

, مثل والت ديزني مخرج سلسة أفالم دزني 

 المشهورة .
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                                                 التتوقعي اهتمامه الفوري

                           باألمر....
طفلك أي ردة فعل فورية تدل إذا لم يبدي لك 

يقلقك فإن  تجعلي ذلك الف على اهتمامه باألمر

بعض األطفال خاصة الصغار جداً يستغرقون 

الستيعاب األمر وسوف يسألك الحقاً عن  تأً وق

   الموضوع ويبدأ بفهمه بالتدريج . 
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 ...لمي أكثر عن افتاتع       

عن افتا وافهمي تحدثي مع طبيب طفلك   

االضطراب أكثر, اشتركي في الجمعيات 

ضطراب كجمعية افتا لدعم فرط لالالمتوفرة 

 أيضاً الحركة وتشتت االنتباه , وسيساعدك 

 التحدث مع أمهات أطفال افتا. 

عند قوة العلى نقاط ركزي     5

 ... طفلك

طفلك وادعميه عند قوة الركزي على نقاط 

فسيقوي ذلك ثقته بنفسه  واثني على إنجازاته

بدالً من المحاولة في  ويزيد نسبة نجاحه .

  .تغيير نقاط ضعفه
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التدعي طفلك يستخدم افتا    

                     ... عذراً له
أن يجعل افتا عذراً  على الطفل من السهل جداً 

وفهميه أن افتا بري طفلك خأيبرر كل أفعاله , 

يبرر عدم حله للواجب واستسالمه  عذراً  ليس

للمهام الصعبة وأنه اليستطيع استخدام حالته 

         للهروب من األعمال والواجبات . 

تحدثي مع طفلك    7

  ..باستمرار

اتركي المجال بل  التكتفي بمحادثة واحدة

مفتوحاً لطفلك للمناقشة والتحدث عن أي 

 أمر يزعجه أو يقلقه .
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