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سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي
يضـع حجـر أسـاس مدرسـة عاليـة الوطنيـة

االفتتـاحية

مركز عالية الشامل
البرامج و الخدمات
بقلم هايدي وديع حليم

نائب مدير مركز عالية للتدخل املبكر
و رئيس التحرير

مركــز عاليــة الشــامل  ،ذلــك الحلــم الــذي راود جمعيــة البحريــن لألطفــال ذوي
الصعوبــة فــي الســلوك و التواصــل لســنوات طــوال  ،قــد بــدأ يــرى النــور .

لقــد بــدأ العمــل فــي ذلــك المشــروع منــذ مــا يقــارب العــام و النصــف ،و يقــعُ مقــرّ
المركــز فــي منطقــة عالــي ،ويضــمُّ العديــد من األقســام:
• قسم التدخّل املبكر
• قسم ال ّتطوير املهني
• نادي شباب ال ّتوحد
• قسم التهيئة لسوق العمل
• قسم التخاطب
• قسم العالج الوظيفي
يهــدف املــروع إىل خدمــة األطفــال والكبــار املصابني
بالتوحد.
يعــد برنامــج شــباب التوحــد فرصــة للشــباب والكبــار مــن
طيــف التوحــد لاللتقــاء وبنــاء عالقــات اجتامعيــة وقضــاء
وقــت ممتــع ..واملــروع يشــمل:
برنامج الطهي
يزيــد برنامــج الطهــي مــن االســتقاللية يف تجهيــز
الطعــام وإعــداده واتباع الوصفــات ومهارات إدارة الوقت
والعمــل الجامعــي ،كــا يعمــل األفــراد كمجموعــة مــع
مــدرب الطبــخ إلكــال الوصفــة واالســتمتاع بالوجبــة
املعــدة.
برنامج التأهيل الحيايت
هــو برنامــج يركــز عــى الفــرد ملســاعدة أعضائنــا عــى
زيــادة اســتقالليتهم يف املجتمــع .يجــب عــى كل
مشــارك تحديــد أهدافــه الخاصــة والعمــل نحــو املهــارات
التــي ستســاعده عــى أن يصبــح مســتقالً يف املنــزل
أو يف املجتمــع .مجــاالت املهــارات املكتســبة التــي
ميكــن معالجتهــا هــي املهــارات االجتامعيــة ،وامليزانيــة،
وإدارة الوقــت ،والنظافــة الشــخصية ،والعالقــات
والحميميــة ،وتخطيــط الوجبــات ،والطهــي ،ومنــط الحيــاة
الصحــي  ،والعديــد مــن املجــاالت األخــرى.
قسم التهيئة لسوق العمل
يســاعد الربنامــج عــى تقييــم وتوظيــف األشــخاص
املصابــن بالتوحــد يف العثــور عــى عمل ُمـ ٍ
ـرض ومثمر،
يســمح هــذا الربنامــج للبالغــن املصابــن بالتوحــد
بتجربــة وظائــف واقعيــة عــى مســتوى املبتدئــن رمبــا
مل يســبق لهــم تجربتهــا مــن قبــل ،وتســاعد التقييــات
يف تنميــة املهــارات العمليــة والثقــة بالنفــس ،هــذا
جــزء مــن برنامــج التدريــب أثنــاء العمــل.
برنامج الرتبية البدنية والرتفيه والتسلية
يحتــوي قســم الرتبيــة البدنيــة والرتفيــه والتســلية هــذا
خصيصــا ملعالجــة الرتبيــة
عــى برامــج تعليميــة مصممــة
ً
البدنيــة  ،والرتفيــه  ،ومهــارات اســتغالل أوقــات الفــراغ

• قسم تطوير الحواس
• ورش الرتبية الفنية و املوسيقية
• برنامج الزراعة
• ورش املنتجات اليدوية
• برنامج تعليم السباحة
• قسم الطهي و التأهيل الحيايت
للطــاب يف ســن املدرســة ،املصابــن بالتوحــد .يف
حــن أن العديــد مــن املعلمــن يســتخدمون برامــج
تحليــل املهــام لتعليــم الطــاب الذيــن يعانــون مــن
اضطــراب طيــف التوحــد ،فــإن الرتبيــة البدنيــة ومهــارات
الرتفيــه والتســلية ال يتــم التعامــل معهــا يف كثــر مــن
األحيــان بنفــس الطريقــة.
برنامج الزراعة
إن الزراعــة ليســت فقــط مهــارة حياتيــة وظيفيــة (يفتــح
البــاب لكثــر مــن املهــارات األخــرى مثــل الطهــي  ،وبــدء
«مزرعــة»  ،ومــا إىل ذلــك!)  ،إنهــا مهــارة مهنيــة عظيمــة،
ونشــاط ترفيهــي مناســب للنــاس مــن جميــع األعــار،
فهــو نشــاط اجتامعــي  ،وفرصــة لبنــاء اللغــة ،وتعميــم
املهــارات.
برنامج تطوير تكنولوجيا املعلومات
ورشة املنتجات اليدوية
هــذا باإلضافــة إىل األقســام األخــرى التــي ســوف
تقــدم خدمــات التدخــل املبكــر للفئــة العمريــة مــن
3إىل 12ســنة ،وخدمــات التهيئــة للتأهيــل املهنــي
الحيــايت واالعتــاد عــى الــذات للفئــة العمريــة مــن
12إىل 17ســنة.
و مــن املتوقــع بــإذن اللــه أن يفتــح املركــز أبوابــه
للتســجيل اعتبــارا ً مــن ينايــــر . 2022
وســوف يقــدم املركــز خدمــات للعديــد مــن األرس التــي
لطاملــا عانــت مــن عــدم توافــر الخدمــات االجتامعيــة
والرتفيهيــة والتدريبيــة لهــذه الفئــة العمريــة مــن
التوحديــن.
هــذا باإلضافــة اىل كــون املركــز ســوف يكــون قــادرا
عــى اســتيعاب عــدد أكــر مــن الطلبــة  ،مــن فئــة التوحد،
وذلــك مــن شــأنه أن يقلــل مــن عــدد املســجلني عــى
قوائــم االنتظــار وهــي إحــدى املشــكالت التــي يعــاين
منهــا معظــم أوليــاء األمــور .و مــن الجديــر بالذكــر أ ّن
قوائــم انتظــار أطفــال التوحــد قــد وصلــت يف مركــز
عاليــة يف تاريخــه إىل  ٦٩٥حالــة.
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أخـبـــارنــا

وزير التربية والتعليم يضع حجر األساس
لمدرسة عوالي الوطنية

أكّــد ســعادة الدكتــور ماجــد بــن عــي النعيمــي وزير الرتبيــة والتعليــم ،أن تعليم األطفــال مــن ذوي االحتياجات
الخاصــة يلقــى كل الرعايــة واالهتــام يف العهــد الزاهــر لحــرة صاحــب الجاللــة امللــك حمــد بــن عيــى
آل خليفــة عاهــل البــاد املفــدى حفظــه اللــه ورعــاه ،بدعــم ومســاندة مــن صاحــب الســمو امللــي األمــر
ســلامن بــن حمــد آل خليفــة ويل العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء حفظــه اللــه ورعــاه ،حيــث أصبحــت العديــد مــن
املــدارس تقــدم خدمــات متميــزة لهــذه الفئــة مــن األبنــاء.
جــاء ذلــك خــال رعايــة وزيــر الرتبيــة والتعليــم لحفــل وضــع حجر األســاس ملدرســة عــوايل الوطنيــة ،بحضور الشــيخة
الدكتــورة رانيــة بنــت عــي آل خليفــة رئيــس جمعيــة البحريــن لألطفــال ذوي الصعوبــة يف الســلوك والتواصــل
ومؤســس مدرســة عاليــــة الوطنيــــة ،وعــــدد مــن املســئولني يف الــوزارة وأعضــــاء مجلــس إدارة املدرســة
والعاملــن بهــا.
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وأشــار الوزيــر يف كلمتــه إىل
كل
أن الــوزارة قــد قدمــت ّ
الرعايــة واالهتــام والدعــم
ملدرســة عاليــة الوطنيــة منــذ
إنشــائها يف العــام 200٧م،
وكان عــدد الطلبــة فيهــا ال
يتجــاوز  15طالبــاً ،إلميانهــا
بالرســالة التــي تؤ ّديهــا
املدرســة يف دعــم فئــة
مهمــة مــن فئــات املجتمــع،
تســتحق أن تتضافــر جهــود
ّ
الجميــع مــن أجــل حصولهــم
عــى الخدمــة التعليميــة
ا ملميــزة .
وأكــد أن إنشــاء مدرســة
عــوايل الوطنيــة يؤكــد
اســتمرار اململكــة يف تقديــم
الخدمــات التعليميــة للطلبــة مــن
م دمــج
ذوي طيــف التوحــد ،حيــث تـ ّ
العديــد منهــم يف الصفــوف مــع
أقرانهــم باملــدارس الحكوميــة،
م مؤخــرا ً فتــح فصــل لهــم
وتــ ّ
باملرحلــة اإلعداديــة.

الخدمــة التعليميــة لهــؤالء
الطلبــة مبختلــف فئاتهــم

خــال فــرة جائحــة كورونــا
مــن خــال تقديــم أكــر مــن

 28ألــف درس مخصــص لهــم،
باإلضافــة إىل تدشــن قنــاة
تعليميــة يف اليوتيــوب

خاصــة بهــم.

مــن جانبــه أشــاد األســتاذ

فتحــي مطــر ممثــل مدرســة
عاليــة الوطنيــة يف كلمــ ًة
ألقاهــا بالجهــود الجبــارة

التــي يبذلهــا الوزيــر لالرتقــاء

مبســتوى التعليــم باململكة

وأوضــح أن الــوزارة تقــ ّدم خدماتهــا
ملختلــف فئــات ذوي االحتياجــات

الخاصــة

باملــدارس،

ومنهــم

ذوو اإلعاقــة الذهنيــة البســيطة

ومتالزمــة داون وذوي اإلعاقــات
البرصيــة والســمعية ،مبينــاً أ ّن

ووضعهــا يف مصــاف الــدول

املتقدمــة واهتاممــه بعمليــة دمــج

الطلبــة ذوي االحتياجــات الخاصــة

باملــدارس العامــة ،ودعــم جهــود

املــدارس الوطنيــة يف االهتــام
بهــذا النــوع مــن التعليــم.

الــوزارة اســتم ّرت كذلــك بتقديــم
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فعاليـاتنـا

يوم البحرين الوطني
احتفـاالت وفرحـة األطفـال
في مركز و مدرسة عالية
أقــام مركــز عاليــة و مدرســة عاليــة احتفــاالت
مبناســبة أعيــاد مملكــة البحريــن الحبيبــة

وذلــك يــوم األربعــاء املوافــق  15مــن
ديســمرب 2021

و قــد تضمنــت الفعاليــة عروضــا للطلبــة يف

حــب الوطــن و رقصــات شــعبية باألعــام،

وذلــك مبشــاركة فرقــة الليــوه.

و قــد ازدانــت مبــاين املدرســة باألعــام
 ،بعــد غيــاب عــن االحتفــاالت يف نفــس
الوقــت مــن العــام املــايض بســبب التوقّــي
مــن انتشــار فــروس كوفيــد .19
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و قــد تضمنــت احتفــاالت هــذا العــام والــذي

و شــاركت العديــد مــن الــركات و املؤسســات

البحرينــي العديــد مــن الفعاليــات مثــل

األوراق املاليــة و االســتثامر ) و مطاحــن البحريــن و

يصــادف مــرور  50ســنة عــى اليــوم الوطنــي

املســابقات  ،األغــاين  ،األكالت الشــعبية  ،كــا

شــارك األطفــال يف االعــال الفنيــة املعــرة عــن

يف دعــم الفاعليــة و عــى راســها ســيكو( رشكــة
مركــز االنــوار للتخفيضــات.

حــب الوطــن .

و قــد قــام األطفــال بالعديــد مــن أعــال الفنيــة
املتعلقــة بعيــد البحريــن الوطنــي  ،كــا زينــوا
قطــع البســكويت بأعــام البحريــن

و قــد شــارك يف هــذه الفاعليــة حــوايل 450
طالــب مــن مركــز عاليــة للتدخــل املبكــر و

مدرســة عاليــة الوطنيــة وذلــك يف كنــف مراعــاة
الربوتوكــول الصحــي وقواعــد التباعــد الجســدي

املعمــول بهــا.
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عالية تدعم مرضى سرطان الثدي
think pink

أقامــت مدرســة عاليــة فعاليــة خاصــة بدعــم مــرىض

رسطــان الثــدي خــال شــهر أكتوبــر املــايض
مبناســبة اليــوم العاملــي لرسطان الثــدي وذلــك

مــن خــال جملــة مــن األنشــطة واملســابقات كــا

نظّمــت املدرســة مــع الطلبــة طبقــا خرييــاً يعــود

ريعــه إىل دعــم الجمعيــة الخاصــة ب think pink

وقــد بلــغ مجموع مبلــغ التربعات 562.475دب  .وقد
أســندت الجمعيــة شــهادات شــكر وتقديــر للطلبــة

املشــاركني واملتربعــن يف هــذه الفعاليــة.
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فعاليـاتنـا

اللعـب بالرمـل حركـة وحيويـة
بين أطفـال مركز عالية

يف إطــار أنشــطته التعليميــة والرتفيهيــة

املتن ّوعــة ،أقــام مركــز عاليــة فعالية اللعــب بالرمال
يــوم الخميــس املوافــق  ٢ديســمرب  .2021وقــد

احتــوت الفاعليــة عــى العديــد مــن األنشــطة

التــي تطــور الحــواس و تســاعد األطفــال عــى
اللعــب و اكتســاب مهــارات حركيــة مختلفــة.

و يعتــر اللعــب بالرمــال مــن االنشــطة املحببــة
لجميع االطفال ،و خاصة أطفال التوحد  .ويساعد

اللعــب بالرمــال الطفــل عــى االستكشــاف ،و
تطويــر حاســة اللمــس  .كــا ان اللعــب بالرمــال
يســتخدم يف تطويــر مهــارة الكتابــه لــدى األطفــال
يف مرحلــة قبــل املدرســة.
شــارك يف الفعاليــة التــي اقيمــت مبركــز عاليــة
أطفــال صــف الكتاكيــت ،وقــد اســتمتعوا بأجــواء
اللعــب ،وتنــ ّوع االلعــاب واالنشــطة املختلفــة .

عالية للتدخل المبكر

13

فعاليـاتنـا

حــفـل التـخــرج
دفعة  2021فخر ملدرسة عالية الوطنية
تخــ ّرج ثالثــة عــر طال ًبــا بنجــاح مــن مدرســة عاليــة الوطنيــة يف نهايــة املرحلــة الثانويــة يف نهايــة العــام
تحصــل الطالــب ســيد يوســف عــى أعــى معــ ّدل نجــاح حيــث بلــغ . ٪98.65
الــدرايس  2021-2020وقــد ّ
نعــم كانــت املرحلــة الثانويــة لهــؤالء املتخرجــن رحلــة مذهلــة ومتقلّبــة بســبب انتشــار فــروس كورونــا
واضطرارهــم إىل التأقلــم مــع خصوصيــات التعلــم عــن بعــد يف أكــر مــن فصــل درايس حيــث أتيــح للطــاب
نظــام تعليمــي مــزدوج باملــزج بــن التعلّــم الحضــوري يف املدرســة والتعلــم عــن بعــد مــن خــال برنامــج
زووم...
ورغــم تلــك الصعوبــات والتخ ّوفــات حقــق أبطالنــا الخريجــون إنجــازا عظيــا وأدخلــوا الفرحــة يف قلــوب
عائالتهــم ومعلميهــم وإدارة املدرســة.
وبهــذه املناســبة ،نــود أن نشــكر املعلمــن وأوليــاء األمــور عــى إخالصهــم والتزامهــم تجــاه الطــاب خــال
العــام الــدرايس .2021-2020
ولقــد كان مــن املخطــط إقامــة حفــل التخــرج يف خليــج البحريــن ،إال أ ّن إدارة املدرســة قــررت إلغــاء الحفــل
بســبب القيــود املفروضــة جــراء جائحــة (كوفيــد ،)19-واكتفــى الطــاب فقــط بعمــل جلســة تصويــر يف
االســتوديو.حيث التقطــوا صــورا فوتوغرافيــة عاليــة الجــودة بثــوب التخــرج لتبقــى لهــم يف ســجل الذكريــات
الجميلــة.
هــذا ونشــر إىل أن قســم التوجيــه واالرشــاد بالكليــة نظــم زيــارات افرتاضيــة متعددة
إىل الجامعــات حتــى يتمكّــن الطــاب مــن اتخــاذ قــرار مناســب بشــأن أي جامعــة
سيســجلون فيهــا.
وبعــد التفكــر واملقارنــة ،انضــم طالبنــا املتخ ّرجــون مــن مدرســة عاليــة الوطنيــة
إىل العديــد مــن الجامعــات واملعاهــد النخبويّــة يف دول مجلــس التعــاون
الخليجــي مثــل جامعــة البحريــن وجامعــة امللــك فهــد للبــرول
واملعــادن /أرامكــو وجامعــة عجــان وكليــة الجراحــن
امللكيــة /جامعــة البحريــن وجامعــة بوليتكنــك.
دفعــة  2021ســتظلون عالقــن يف ذاكرتنــا
وســنظل فخوريــن بكــم إىل األبــد وبــكل
ّ
مــا حققتمــوه ومــا ســتحققونه!
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هـــــذه قائــــمة
أسمـــــاء وصــــور
الخريج ــن عرفانـ ـاً
م ــن مجل ــة عالي ــة
لكــــــم وفخــــــراً
بكـــم :
دانـة مبــارك عــيل

حمد فيصل خالد

محمد يعقوب يوسف

عيل محمد غلوم

محمد عيل أحمد

عيل محمد عيل

خارل رافائيل بريفادو

سيد يوسف عيل

سيـد محمد جـواد

الشيخ نارص محمد راشد

مايا عادل إبراهيم

مـــازن زيــــن

روان أرسالن خليل
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الطالبة دانة مبارك علي :

تجربتي في مدرسة عالية
غاية في الروعة
سعيدة بتخ ّرجي
من مدرسة عالية
ـكل مــا فيهــا مــن
ـام مضــت ،مضــت بـ ّ
هــا هــو العــام الــدرايس يرحــل ،ويســتعد إلغــاق األبــواب وراء أيـ ٍ
ـب واجتهــاد ،مضــت بحلوهــا ومرهــا ،مبوادهــا الدراسـ ّية الصعبــة والســهلة ،مبشــاغبات الزمــاء
جـ ٍد وتعـ ٍ

واألســاتذة ،مضــت بــكل مــا فيهــا ،وكأنّهــا ســاعة مــن عمرنــا ،مل تأخــذ منــا إال القليــل ،وكأن األيــام تريــد
أن تخربنــا أنّ العمــر مــا هــو إال لحظــة عابــرة ،مــا إن يطــرق األبــواب حتــى يغادرنــا لألبــد ،تــاركاً وراءه كل
الذكريــات ،فــا نحــن جميع ـاً إال ذكريــات عابــرة يف العمــر.
الدرايس سنودع طقوس النشاط ،واالستيقاظ باكراً
بنهاية عامنا
ّ

الــدرايس ســنودع
ليــس مــن الســهل أبــدا ً أن نكــر أســلوب حياتنــا فجــأة ،فبنهايــة عامنــا
ّ

طقــوس النشــاط ،واالســتيقاظ باكــرا ً ،ســننىس ولــو قليــاً انتظــار الحصــص الدراســيّة
واملحــارضات ،سنشــتاق لتوتــر االمتحانــات ،والخــوف مــن العالمــات ،فمــن اجتهــد قــد
كســب ،ومــن أمــى األيــام مهمـاً ســيندم ،هكــذا هــي ســنة الحيــاة ،فلــكل
ـكل شـ ٍ
ـخص فينــا طاقــة وقــدرة ،إن اســتخدمها يف
مجتهـ ٍـد نصيــب ،ولـ ّ
ـل
العلــم والعمــل ســينجو ويحقــق أعــى مراتــب العلــم ،وإن ظـ ّ
كســوالً ومهم ـاً ،ســيكون يف آخــر صفــوف الحيــاة.
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نشعر بالحزن عند مفارقة كل هذا
رغــم التعــب الــذي نبذلــه يف عامنــا الــدرايس،
والتذمــر مــن االمتحانــات وأجوائهــا ،ورغبتنــا باملــرح
واللعــب ،إال أننــا نشــعر بالحــزن عنــد مفارقــة كل
هــذا ،خصوصـاً ضحكاتنــا ومشــاغبا تنــا مــع الزمــاء،
ومؤامراتنــا الربيئــة التــي نحيكهــا بالضحــك
العميــق ،فــا يشء يــوازي ضحكنــا مــع أقراننــا،
ورغــم قولنــا الدائــم وانتظارنــا للعطلــة بشــغف،
نشــعر بفــرا ٍغ كبــرٍ عنــد نهايــة العــام الــدرايس،
ورمبــا يخطــر ببالنــا أحيانــاً أن نقــول لــه تريّــث
ر مل
قليـاً ،بقيــت ضحــكاتٌ مل نطلقهــا ،وطباشـ ٌ
نســتخدمها ،وســبور ٌة مل نخربــش عليهــا.
كيف تصنع معنى لنهاية العام الدرايس ؟
مــن أراد أن يصنــع لنهايــة العــام الــدرايس معنــى،
فعليــه أن يجتهــد فيــه ،وأال يضيــع وقتــه يف
غــر مــا كان ألجلــه ،وأن مينحــه حقــه الكامــل ،وأن
يــدرس ويصنــع لنفســه مســتقبالً يليــق بــه،
فمهــا كانــت العطلــة جميلــة ،ومهــا نعمنــا بهــا
بالراحــة واملتعــة ،فلــن تكــون جميلــ ًة إال إن أتــت
ـب وجــد ،فــا يشء يف هــذه الحيــاة يأتينــا
بعــد تعـ ٍ

بســهولة ،وال يشء يتحقــق
بروعــة وفخامــة ،إال إن كان قــد
ســبقه تعــب يف الجــد ،مكل ـاً
بالعمــل الــدؤوب ،والنيــة
الصادقــة ،واإلخــاص يف
الدراســة.
العطلة فرصة ذهبية لشحن الروح
صحيـ ٌـح أ ّن مشــاعر الفــرح والحــزن تختلــط بــوداع العــام
الــدرايس وانتهائــه ،لكــن العطلــة فرصــة ذهبيــة
ٍ
بحــاس
لشــحن الــروح ،وتجميــع الطاقــة ،والعــودة
أكــر ،وإرصا ٍر أعظــم عــى النجــاح ،فالبدايــات أخــت
النهايــات ،وكلهــا حلقــات متصلــة ،لنبلــغ يف نهايــة
األمــر سـلّم النجــاح والتقـ ّدم ،وننعــم بالتفــوق الــذي
نســعى إليــه ،فــا معنــى للحيــاة دون جـ ٍـد واجتهــا ٍد
وأمــل بالقــادم ،اللهــم إنــا نســتودعك عام ـاً دراس ـيّاً
مــى ،ونســتأمنك عــى عــامٍ قــادم ،فاكتــب لنــا
الخــر فيــه يف كل خطــو ٍة.
الطالبة :دانة مبارك عيل

مد يعقوب متخ ّرج من مدرسة عالية :
مح ّ

تجربة مدرسة عالية مليئة بالحكايات الجميلة
تجربتــي يف مدرســة عاليــة الوطنيــة
كانــت جميلــة و مليئــة بالحكايــات
الجميلــة التــي قضيتهــا مــع أصدقــايئ
الطلبــة و املدرســن الكــرام.
بعــد التخــرج أشــعر أين أفتقــد
مدرســتي الحبيبــة التــي ربتنــي و
أهلتنــي ملــا أنــا فيــه اليــوم.
أود أن أشــكر املدرســن األعــزاء الذيــن
ســاهموا يف تخرجــي ونجاحــي يف
مدرســة عاليــة الوطن ّيــة.
عالية للتدخل المبكر
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فعاليـاتنـا

انتخابـات اتحـاد الطـالب
اتحاد الطالب 2022-2021

قــام طــاب الصفــوف مــن الخامــس إىل الثــاين عــر بانتخــاب رؤســاء صفوفهــم والذيــن أصبحــوا بدورهــم
أعضــاء اتحــاد الطــاب .يهــدف اتحــاد الطــاب إىل إتاحــة الفرصــة للطــاب لتنميــة القيــادة والريــادة مــن
خــال تنظيــم وتنفيــذ األنشــطة واملشــاريع الخدميــة الخاصــة باملدرســة .باإلضافــة إىل مســاهمته يف
تخطيــط الفعاليــات التــي تســاهم يف رفــع الــروح املعنويــة للمدرســة والرعايــة املجتمعيــة ،يعــد اتحــاد
الطــاب الصــوت املعــر عــن كيــان الطــاب .كــا
نــود أن نهنــئ رؤســاء الصفــوف املنتخبــن الذيــن
ميثلــون مجلــس اتحــاد الطــاب يف املدرســة .فقــد
نجــح الطالــب جابــر مــن الصــف الحــادي عــر يف
االنتخابــات وحصــل عــى لقــب رئيــس اتحــاد الطــاب
بينــا حصلــت الطالبــة فاطمــة مــن الصــف الثــاين
عيل سعيد
زينـب
يوسف عيل
عــر عــى لقــب ســكرتري لجنــة اتحــاد الطــاب.
الصف 5A

الصف 5B

الصف السادس

جربيل عيل
الصف السابع

جنــــا جعفر
الصف الثامن

سليامن
الصف التاسع

س .أحمد
الصف العارش

جابر
الصف الحادي عرش

مسابقة كتابة القصص
الجيل الرقمي  -جيلنا 2021-10-8

تهانينــا لكاتبتنــا الرائعــة ،الطالبــة
كوثــر أحمــد أبــو حســن مــن الصــف
 ،5Bالتــي فــازت مبســابقة جيــا
للكتابــة .حصلــت عــى املركــز األول
عــي مســتوي الصــف الخامــس.
أقيمــت املســابقة يف جميــع دول
مجلــس التعــاون الخليجــي باإلضافــة
إىل الهنــد .نحــن فخــورون للغايــة
مبواهــب عاليــة!
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فاطمة
الصف الثاين عرش

تدريب مكافحة الحرائق
لجنة الصحة والسالمة  14أكتوبر 2021

كــا اعتــادت عاليــة ســنويا عــى تدريــب الطلبــة عــى كافــة املهــارات  ،ويف اطــار املــام الطلبــة بخطــط
االخــاء الخاصــة بالحريــق  ،نســقت مدرســة عاليــة تدريــب مكافحــة الحرائــق واصطــف الطــاب وتــم إخــاء
املدرســة خــال ثــاث دقائــق ونصــف ،وتوجــه الطــاب نحــو نقطــة التجمــع .حيــث تواصلنــا مــع إدارة مكافحــة
الحرائــق للحضــور وإلقــاء محــارضة حــول مكافحــة الحرائــق ثــم إجــراء التدريــب املوضــوع ملكافحــة الحرائــق.

محاضرات تعليم الطهي من معهد الخليج لتدريب فنون الطهي
قسم التوجيه واإلرشاد بالكلية 2021-09-28
وجهــت مدرســتنا لحضــور محارضة تعليــم الطهي مع الشــيف فجر املنصوري.
حيــث قامــت الجهــة الراعيــة بتحمــل التكلفــة ،فيــا ســيحصل الطــاب عــى
 500درجــة مــن هــذا التدريــب.
وســاعدت تلــك الزيــارة الطــاب يف اكتشــاف الفــرص املهنيــة املتاحــة لهــم
بعــد مرحلــة التعليــم الثانــوي .وقام الشــيخ راشــد بن محمــد آل خليفة ،الرئيس
التنفيــذي للمنظمــة غــر الربحيــة تــراث العطــا ،بتنســيق تلــك املحــارضة.
ردود فعل الطالب  ...الصف الثاين عرش
نــود أن نشــكر مدرســة عاليــة الوطنيــة عــى هــذه الفرصــة .مل يكــن مجــرد
درس طهــي ومحــارضة .لقــد تعلمنــا الكثــر عــن كيفيــة تأثــر البيولوجيــا عــى
الطهــي وعلــم األغذيــة.
عالية للتدخل المبكر

19

قصص نجاح

أنت مالكي الحارس..
فاطمة ِ
أنت كل الخير في حياتي..
ِ
حــــاورها  /سليم مصطفى بو دبوس

 يف عمر الثالث سنوات نطقت فاطمة اسمي ألول مرة« ..أَ َمنْ» تقصد أمل ..كان شعوري ال يوصف حينها.. مركــز عاليــة للتد ّخــل املبكــر كان لــه الفضــل الكبــر يف تحســن واســتقرار حالــة فاطمــة ..يف مركــز عاليــةتعلمــت فاطمــة االنضبــاط والتواصــل مــع محيطهــا.
 علمنــي التوحــد أن أكــون شــاكرة ألبســط األشــياء التــي يأخذهــا النــاس كمســلامت ..ونحــن أهــايل ذويالهمــم ننظــر لهــا بعظمــة وإنجــاز
 إىل حبيبــايت وعزيــزايت أمهــات أطفــال التوحد..أنــن بطــات مثابــرات قويــاتَ ..مــ َّناللــه عليك ـ ّن بهديــة جميلــة وقطعــة مــن فردوســه
 فاطمة..حبيبتــي مامــا فخــورة جــدا بــك وأعلــن للعــامل أجمــع بــأين أم فاطمــة التــيمتــأ الكــون بالنــور والحــب والــراءة..
 أحمد ..ماما تحبك فوق كلامت هذا العامل ولغاته أجمع..ضمــن ركــن قصــص نجــاح نســتضيف اليــوم
األخــت أمــل إبراهيــم القطــري أم الطالــب أحمــد
والطالبةفاطمــة املســ ّجلني يف مدرســة عاليــة.
وبــكل عفويــة أخذتنــا األم الفاضلــة يف رحلــة مــن
ّ
خــال تجربتهــا الرائــدة واســتعرضت لنــا بعــض
الصعوبــات والتحديــات وكيــف اســتطاعت تجاوزهــا
مــع ابنهــا  /ابنتهــا ،فخطّــت بذلــك واحــدة مــن أجمــل
قصــص النجــاح التــي قاســمتنا إياهــا مــن خــال
هــذا اللقــاء.
• يطيــب لنــا أنّ نتعـ ّرف إليــك يف هــذا الركــن مــن
مجلــة عاليــة ركــن قصــص النجــاح.
شــكرا لكــم عــى هــذا الركــن الجميــل واملحفّــز..
أنــا أم فاطمــة وأحمــد العــرب ...أمــل إبراهيــم
القطــري محاميــة أحمــل بكالوريــوس يف القانــون
مــن جامعــة الريمــوك األردنيــة بالتعــاون مــع جامعــة
دملــون يف البحريــن وعضــو يف جمعيــة التوحــد
البحرينيــة..
• كم عمر كل من فاطمة وأحمد؟
ابنتــي فاطمــة  ٨ســنوات يف الصــف الثــاين
االبتــدايئ ولديهــا اضطــراب طيــف التوحــد وأحمــد
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عمــره خمــس ســنوات يف صــف
 KGيف مدرســة عاليــة الوطنيــة..
• متــى انتبهــت إىل األعــراض
األوىل لحالــة ابنتــك فاطمــة؟
وكيــف كانــت هــذه األعــراض؟
فاطمــة منــذ ســنتها األوىل كانــت
تطــ ّورات منوهــا طبيعيــة جــدا ً
ولكنهــا كثــرة البــكاء ..يف نهايــة
ســنتها األوىل الحظــت عليهــا تأخــرا
بســيطا جــدا يف املهــارات وأخــذت
مبشــورة طبيــب العائلــة آنــذاك
وطأمننــي بــأن ذلــك طبيعــي؛
فــكل طفل لديــه تطوراتــه الخاصة..
ـت
يف عمــر الســنة وشــهرين َخطَـ ْ
خطاهــا األوىل ومل تكــد األرض
تســعني فرحــاً ..بعــد بضعــة أيــام
فقــدت التواصــل البــري وبــدت
كأنهــا تعيــش يف عاملهــا الخــاص..
كنــت أناديهــا ولكــن ال تســتجيب
مبــارشة للنــداء ..فبــدأ يســاورين
القلــق بشــأنها ،فأخــذت أبحــث
وأقــرأ كثــرا ً وهــو ماســاعدين عىل
مالحظــة تأخرهــا البســيط يف
عمــر مبكــر جــدا ً ..حيــث كنــت أتابــع
تطــورات منوهــا شــهرا بشــهر منــذ
الــوالدة وكنــت أقــرأ كتبــا مختصــة
برتبيــة األطفــال ومن ّوهــم..

تطــورت الســلوكيات إىل النــط
والرفرفــة إىل جانــب تطورهــا
الطبيعــي مقارنــة بأقرانهــا يف
ظــل غيــاب تواصلهــا البــري
واللغــوي ..بعــد مــرور خمســة
أشــهر ومحــاواليت املســتمرة
رجعــت لهــا قدرتهــا عــى التواصــل
البــري وذلــك يف عمــر ســنة
وســبعة أشــهر ..وبــدأت تتحســن
بعــد جهــد جهيــد مــن انقطاعــي عــن
العــامل حيــث أصبحــت فاطمــة هــي
شــغيل الشــاغل طــوال األشــهر
املاضيــة..
• هــل كانــت تســتجيب ملحــاوالت
التعلــم املبكــر؟ وكيــف واصلــت
متابعتهــا؟
أخــذت تســتجيب فاطمــة ملحاوالت

التعلــم باللعــب ..والبطاقــات..
وكنــت أقــي يومــي يف الــكالم
بــدون توقــف إال وقــت النــوم..
أغلقــت التلفــاز وأغلقــت هاتفــي
وأصبحــت محــور حيــايت «والزالــت».
وأخذتهــا يف وقتهــا إىل طبيــب
متخصــص وبعــد الفحوصــات
ّ
واملعاينــة قــال يل ال نســتطيع
الحكــم عليهــا بهــذا الســن املبكــر..
• ســاورك الشــك يف كونهــا
تعــاين مــن طيــف التو ّحــد ،فــاذا
كنــت تعرفــن عــن طيــف التو ّحــد؟
كنــت أقــرأ كثــرا ً وأول مــا تبــادر
إىل ذهنــي هــو التوحــد..
ماهــو التوحــد؟ حقيقــة ســمعته
كمصطلــح ولكــن مل أعــرف
ماهيتــه ..بعمــر الســنتني وخمــس
شــهور بعــد عمليــة خضعــت لهــا
يف األنــف واألذن..
• متــى نطقــت فاطمــة اســمك
ألول مــرة وكيــف كان شــعورك؟
نطقــت فاطمــة أوىل كلامتهــا
الزلــت اتذكرهــا جيــدا «..»FISH
كان ذلــك لوجــود حــوض أســاك
زينــة يف منــزل والــديت التــي
لهــا الفضــل الكبــر يف تحســن
ابنتــي ..يف عمــر الثــاث ســنوات
نطقــت فاطمــة اســمي ألول
عالية للتدخل المبكر
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مــرة ..كانــت وقتهــا يف منــزل
والــديت لوعكــة صحيــة أملــت يب،
وألول مــرة ســجلت يل والــديت
رســالة صوتيــة بصــوت ابنتــي
تقــول «أَ َمــ ْن» قاصــدة بــه اســمي
أمــل ..كان شــعوري ال يوصــف
حينهــا ..وبعمــر الثــاث أيضــا صــارت
فاطمــة متيــز الحــروف اإلنجليزيــة
واأللــوان واألشــكال الهندســية
وأســاء الحيوانــات ..وكلــات مــن
هنــا وهنــاك ..الزلــت وقتهــا يف
حــرة وأخذتهــا للتشــخيص يف
مــكان مختــص ..وبعــد مــي ثــاث
ســاعات ونصــف اجتمــع الفريــق
ليبلغنــي بــأن فاطمــة تعــاين مــن
اضطــراب طيــف التوحــد..
• كيــف كانــت ردة
فعلكــم حــن
اكتشفتم
حا لتهــا ؟
حمــدت للــه
حمــدا كثــرا
ولــه الشــكر
واملنة
عــى جزيــل
عطايــاه ..وهنــا
بــدأت رحلتــي ..أثــار
ردي وعــدم انفعــايل
أو بــكايئ فريــق التشــخيص
كــوين كنــت مطمئنــة ..شــكويك
يف محلهــا وعرفــت حينهــا أنّــه حــان
وقــت العمــل لتطويــر فاطمــة..
• مــا الحلــول التــي التجــأت إليهــا
بعــد أن تأكّــدت إصابتهــا بطيــف
التو ّحــد؟
أدخلتهــا أحــد مراكــز التأهيــل آنــذاك
ملــدة ســنتني ،تتخللهــا جهــودي
املبذولــة يف تطويــر فاطمــة.
وفعــا تطــورت ابنتــي تطــورا
ملحوظــا بفضــل اللــه ..وال أنــى
يف ذلــك أيضــا فضــل األخصائيــة
املســؤولة عــن املتابعــة (رحمهــا
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اللــه واســكنها فســيح جناتــه)..
بعــد مــرور ســنتني عــى التأهيــل
جــاءين اتصــال هاتفــي مــن مركــز
عاليــة للتأهيــل أبلغــوين فيــه
مبوعــد لتقييــم فاطمــة ..ومل
أتــوا َن يف الذهــاب ســاعية ملنحهــا
فرصــة التأهيــل يف املدرســة
ملــا لهــا مــن ســمعة طيبــة يعرفهــا
القــايص قبــل الــداين ..وتــم قبول
فا طمــة
• كيــف تتعاملــون معــه يف البيــت
خــال مواقــف االضطــراب؟ (األب،
األم ،اإلخــوة واألخــوات)

عاليــة تعلمــت فاطمــة االنضبــاط
والتواصــل مــع محيطهــا واكتســبت
القــدرة عــى التواصــل باللغــة
اإلنجليزيــة وفهمهــا يف فــرة
قصــرة ..يرجــع الفضــل يف ذلــك
إىل وجــود كادر متمكــن وإدارة أكــر
مــن رائعــة ..وأو ّد هنــا أن أذكرهــم
بأســائهم ولكــن أخجــل مــن أن
أنــى أحــدا منهــم ..الجميــع هنــا
يف مركــز عاليــة يتكاتــف ليخــرج
أفضــل مــايف الطفــل ويبــذل كل
الطــرق املتطــورة لريتقــي بالطفــل
ألقــى مرتبــة..
• ومــاذا بعــد تأهيلهــا يف مركــز
عاليــة؟
بعــد مــرور بضعــة أشــهر
تقــرر دخــول فاطمــة
إىل املدرســة بعــد
إكاملهــا برنامــج
التدخــل املبكــر
مركــز
يف
عاليــة ..إســوة
بأقرانهــا ..وكان
يــوم التخــرج..
مليئــا
يومــا
بالعواطــف ..لــن
أنــى روعتــه ماحييت..

يف املنــزل الزالــت توجــد تحديــات
كبــرة ولكــن نســعى قــدر اإلمــكان
للتعــاون يف ضبــط ســلوك فاطمة
وكذلــك احتوائهــا وإعطائهــا الراحــة
والحــب والحنــان املطلوبــن ..لئــا
تشــعر باالختــاف..
• كيــف ســاعدت مركــز عاليــة حالــة
التحســن؟
ابنتــك عــى
ّ
مركــز عاليــة للتدخّــل املبكــر كان
لــه الفضــل الكبــر يف تحســن
واســتقرار حالــة فاطمــة ..يف مركــز

• مــرت قرابــة ســنة عــى ابتالئنــا
بجائحــة كورونــا ،فكيــف تعاملتــم
خاللهــا مــع ابنــك وابنتــك؟
قبــل ســنتني مــن هــذه اللحظــة
تقريبــا ..خضــع العــامل بــأرسه
لجائحــة كورونــا وكان لــه األثــر الكبــر
يف نفوســنا فكيــف بنفــوس
األطفــال ...وكيــف لــو كان األطفــال
مــن ذوي الهمــم ..كانــت فــرة
صعبــة ..مل أعلــم حينهــا كيــف أرشح
ألطفــايل املوقــف ..فضلــت أن
أقــول أننــا جميعــا يف إجــازة كبــرة
حيــث كانــت باســتمرار تســأل عــن
مدرســة عاليــة ومدرســيها األفاضــل

وتخصهــم باالســم ولكــن قــدر اللــه
ومــا شــاء فعــل..
حاولــت قــدر اإلمــكان إشــغالها
وأخاهــا ،ولكــن اكيــد تراجــع
التعليمــي
املســتوى
واألكادميــي ..واآلن فاطمــة رجعت
إىل مقاعــد الدراســة آملــن أن مين
اللــه علينــا جميعــا باألمــن واألمــان..
وهنــاك تعــاون بــن املدرســة
واملنــزل يف تطويــر فاطمــة عــى
الصعيــد االجتامعــي واألكادميــي..
• مــا األماكــن والهوايــات التــي
تفضلهــا فاطمــة؟
فاطمــة تفضــل صــاالت القفــز كثريا
وهــو هوايتهــا املفضلــة أخذهــا
اكــر مــن مرتــن أســبوعيا لتفريــغ
طاقتهــا وإضفــاء بعــض مــن املــرح..
• هل تشعرين معها بالتعب؟
نعــم هنــاك أيــام صعبــة ولكــن
تكمــن حالوتهــا يف صعوبتهــا
والقــدرة عــى كــر التحديــات
ورؤيــة النجــاح واإلنجــاز ..حيــث
علمنــي التوحــد أن أكــون شــاكرة
ألبســط األشــياء التــي يأخذهــا
النــاس كمســلامت ..ونحــن أهــايل
ذوي الهمــم ننظــر لهــا بعظمــة
وإنجــاز ..الرتبيــة جميلــة جــدا ولكــن
تربيــة الطفــل تحتــاج ملجتمــع بأرسه
ناهيــك لــو كان مــن ذوي الهمــم..
• يف تقييمــك الشــخيص
لتجربتــك ،مــا أبــرز جوانــب النجــاح
يف تعاملــك مــع ابنــك؟ وابنتــك؟
تجربتــي مــع فاطمــة تشــوبها
الكثــر مــن العــرات ولكــن بالنســبة
يل نجاحهــا أكــر ..بدايتهــا كانــت
إ ّ
أمنيتــي أن تنظــر فاطمــة لعينــي،
واآلن فاطمــة تتواصــل معــي
باحتياجاتهــا ،وتســتطيع نوعــا
مــا االعتــاد عــى نفســها يف
تلبيــة حاجاتهــا ..واســتطاعت

اجتيــاز صفــوف التأهيــل لتلتحــق
باملدرســة مــع أقرانهــا وتثبــت بأنهــا
بالتأكيــد ليســت أقــل منهــم وإن
كانــت مختلفــة..
• كيــف تســتعدين للســنوات
القادمــة مــع تقدمــه يف الســن؟
تبقــى ســنوات العمــر القادمــة
مجهولــة ولكــن التقبــل والرضــا
واإلميــان والحمــد للــه يســاعدين
كثــرا ً..

الكبــر ..أحــب فيــك قلبــك الطيــب
وشــخصيتك املرحــة ..وأحــب فيــك
حبــك ألختــك وفخــرك بهــا ..وأنــا
فخــورة بــأن اللــه رزقنــي إيــاك ..مــا
أن تدخــل حيــاة أحــد حتــى تحولهــا
ســعادة مطلقــة وفرحــا دامئــا..
مامــا تحبــك فــوق كلــات هــذا
العــامل ولغاتــه أجمــع واللــه ويل
التوفيــق.

• مــاذا تقولــن ألمهــات األطفــال
املصابــن بالتوحــد؟
إىل حبيبــايت وعزيــزايت أمهــات
أطفــال التوحــد ..انــن بطــات
مثابــرات قويــاتَ ..مــ َّن اللــه
عليكــ ّن بهديــة جميلــة وقطعــة
مــن فردوســه ..ووهبكــم طريقــا
مفتوحــ ًة إىل الجنــان ..وهبكــ ّن
اللــه الحيــاة الدنيــا واآلخــرة ..أُحبُك ـ ّن
جميعــا مــن التقيــت بهــا ومــن مل
ألتقيهــا ..يف داخــل كل واحــدة
منكــم جــزء مــن نفــي ..فخــورة
جــدا بكــم
• هــل مــن كلمــة أخــرة تتوجهــن
بهــا إىل فاطمــة؟
أبنــايئ أحبــاب اللــه ..فاطمتــي
ِ
أنــت
كــا أحــب أن اســميك..
ِ
أنــت كل الخــر
مــايك الحــارس..
يف حيــايت ..أنــت الشــمس
املضيئــة والقمــر املنــر ..وأعــرف
أنــك تعلمــن أين أحبــك ،ولكــن
ال تعلمــن مقــدار ذلــك الحــب..
حبيبتــي مامــا فخــورة جــدا بــك
وأعلــن للعــامل أجمــع بــأين أم
فاطمــة التــي متــأ الكــون بالنــور
والحــب والــراءة..
• هــل مــن كلمــة أخــرة تتوجهــن
بهــا إىل أحمــد؟
أحمــد حبيبــي الصغــر وبطــي
عالية للتدخل المبكر
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حــــاوره
سليم مصطفى بو دبوس

• مرحبــا بــك دكتــور أرشف يف مجلّــة عاليــة ،هــل ميكــن أن
تتكــ ّرم بتقديــم نفســك ألرسة املجلــة والقــراء الكــرام؟
يُســعدين ويُرشفنــي أن أقــدم نفــي لكــم ،أنــا الدكتور أرشف
لبنــة مديــر مدرســة عاليــة الوطنيــة مبملكــة البحرين.
حاصــل عــى ماجســتري ودكتــوراه مهنية يف مجــال إدارة املعاهد
الرتبوية.
أمتلــك خــرة كبــرة يف العمــل مبــدارس البكالوريــا
الدوليــة ومجــال التعليــم ملــدة  34عا ًمــا حتــى اآلن.
أمتيــز بالتفــاين وااللتــزام وذلــك يســمح يل أن
أواجــه تحديــات جديــدة وأصــل ألهــداف جديــدة.
أتيــت هنــا بأهــداف كبــرة .أهــدف إىل تحســن
بيئــة العمــل .أمتيــز بأننــي أعمــل بجــد ،وميكننــي
العمــل مــع ثقافــات مختلفــة وبيئــات متعــددة
الجنســيات .يُنظــر إيل دامئًــا عــى أننــي
أمتلــك مهــارات وقــدرة عاليــة للعمــل وتنســيق
الفــرق.
إىل جانــب املهــارات القياديــة والقــدرة عــى
مراقبــة وتنســيق املرؤوســن والعمــل عــى
نصحهــم وتحســن أدائهــم العــام.
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• متــى انطلقتــم يف االســتعداد للعــودة
املدرســية للعــام الــدرايس 2022-2021؟
بدأنــا االســتعداد للعــام الــدرايس الجديــد لعــام -2021
 2022ىف أغســطس  .2021تســلمت العمــل مــن
مديــر املدرســة الســابق واجتمعــت باملوظفــن بعــد
عودتهــم مــن إجازتهــم الســنوية.
ناقشــنا خططنــا لتحضــر فتــح مدرســة للتعليــم
اإللكــروين والتقليــدي.
أرســلنا اســتطالع لجميــع االبــاء لــي يختــاروا ،ثــم قمنا
بتقســيم املوظفــن لفــرق للقيــام مبهــام مختلفــة،
وأظــن أن البدايــة كانــت ناجحــة.
• كــم يبلــغ عــدد الطــاب املســجلني للعــام
الــدرايس الجديــد؟
عدد الطالب لدينا هو 345 ،طالب.
و 100طالب من ذوي االحتياجات الخاصة
• متــى بــدأ العــام الــدرايس فعل ّيــا بالنســبة إىل
الطلبــة وأوليــاء أمورهــم؟
بــدأ العــام الــدرايس ىف األســبوع األول مــن شــهر
ســبتمرب 2021
م استقبال طلبة العام الجديد؟
• كيف ت ّ
كان لدينــا احتفــال رائــع وبســيط بالعــام الــدرايس
الجديــد.
«مرحبًا بكم من جديد ملدرسة عالية».
كان ذلك شعار االحتفال.

وكان ذلــك اليــوم األول مــن اســتقبالهم بعــد عامــن
مــن التعليــم اإللكــروين.
نعلــم أننــا نواجــه تحــدي التعليــم يف مثــل هــذه
الظــروف االســتثنائية.
نواجــه ذلــك التحــدي عــن طريــق اتخــاذ جميــع احتياطــات
الســامة الالزمــة.
نتبــع جميــع اإلجــراءات الالزمــة التــي تجعــل طالبنــا
وموظفينــا يف أمــان.
م أقطــاب عمليــة
• مي ّثــل املنهــج الــدرايس أحــد أهـ ّ
التعلّــم؛ فــا املناهــج املعتمــدة يف عاليــة؟
بالنســبة ملنهجنــا الــدرايس ،نحــن مدرســة وطنيــة
تتبــع منهــج الــوزارة للمــواد الوطنيــة و املنهــج
االمريــي لباقــي املــواد بشــكل عــام.
وفيــا يتعلــق باملــواد األخــرى ،ميكننــي القــول إن
منهــج مدرســة عاليــة الــدرايس هــو برنامــج قائــم
عــى النمــو ،حيــث يهتــم بتنميــة الطفــل بأكملــه مــع
الرتكيــز عــى النمــو االجتامعــي ،الفكــري ،العاطفــي،
والجســدي لــه.
• يف الختــام مــاذا تقــول لطلبــة عاليــة مبناســبة
العــام الــدرايس الجديــد؟
ىف الختــام أريــد أن أؤكــد أننــا يف مدرســة عاليــة
الوطنيــة نهتــم بالطــاب مــن جميــع الجوانــب الرتبوية،
الجســدية ،والعاطفيــة.
أمتنى لكم جمي ًعا عا ًما دراسيًا سعي ًدا وآم ًنا
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َد ْو ُر الرياضة في تطوير مهارات
أطفال التوحد
أ.كامل عبدالرحمن عبدالله بهنساوي
معلم تربية رياضية مبركز عالية

تُعتــر الرياضــة للطفــل التوحــدي مــن أحــد طــرق العــاج الصحيــة للحيــاة ،حيــث تُفيــد الرياضــة يف خفــض
الســلوك غــر املرغــوب فيــه وزيــادة الســلوك املرغــوب فيــه للطفــل التوحــدي .وســوف نتحــدث يف هــذا
املقــال عــن أهميــة الرياضــة والصعوبــات التــي يواجههــا الطفــل التوحــدي.
أطفــال التوحــد و االحتياجــات الخاصــه هــم أنقــى االفــراد يف املجتمــع ،لكــن لهــؤالء األطفــال بعــض الترصفات
العفويــة التــي تحتــاج منــا املســاعدة حتــى نُ َو ّجــهَ هــذه الترصفــات يف مســارها الصحيح.
وتتمثــل هــذه الترصفــات يف االنطوائيــه و عشــوائيه الحركــة و فــرط الحركــة و عــدم التوافــق وتناســق الحــركات
مــع بعضهــا البعــض .لــذا وجــب علينــا عمــل مترينــات بدنيــة تحــدد مســار هــذه الحــركات لالســتفادة البدنيــة و
النفســية و االجتامعيــة منهــا.
ي:
أهم ّية الرياضة لدى الطفل التوحد ّ
وتكمن أهمية الرياضة للطفل التوحدي يف:
 تنمية جوانب النم ّو املعريف مثل زيادة فرتة االنتباه. توجية سلوك الطفل التوحدي نحو أداء مهمة معينة. تزيد الرياضة من األداء الجسمي والقدرات. ضبط السلوكيات غري املرغوب فيها مثل العدوان والنشاط الزائد. تخفف الرياضة من الضغط النفيس. -زيادة من االستجابات الصحيحة لدى الطفل التوحدي.
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الصعوبــات الرياضيــة للطفــل
ا لتوحــد ي
و عــى ســبيل املثــال ال الحــر
هنــاك بعــض املشــكالت التــي
نواجهــا مــع هــؤالء:
 oخــوف البعــض مــن املرتفعــات
حتــى أن البعــض منهــم يخــاف مــن
الصعــود و النزول عىل درج الســلم
لــذا وجــب علينــا عمــل جمــل حركيــة
تحتــوي عــى مرتفعــات بحيــث
يتعــود األطفــال عــى القضــاء
عــى الخــوف الــذي بداخلهــم مــن
املرتفعــات.
لذلــك عنــد عمــل تدريــب يحتــوي
عــى مرتفــع نضعــه يف بعــض
املراحــل املتأخــرة مــن الجمــل
الحركيــة حتــى ال نواجــه الطفــل
مبــارشة مبــا يخــاف منــه.
العصبي
 oعــدم التوافــق العضــي
ّ
لــدى البعــض منهــم؛ لذلــك نقــوم
بعمــل بعــض التمرينــات التــي
تربــط بــن األمــر و تنفيــذ الحركــة و
خاصــة التمرينــات التــي تحتــاج إىل
كثيـــر مــن االعضــاء الجســدية مــن
العمــل يف نفــس الوقــت مثــال
عــى ذلــك الوثــب مــع فتــح و ضــم
الرجلــن و رفــع اليديــن عاليــا.
ي
فوائد الرياضة للطفل التوحد ّ
 oالرياضــة تخــرج الطاقــة الكاملــة
لــدى الطفــل بــدل مــن اســتخدامها
يف إيــذاء نفســه واآلخريــن.
 oتنظيم الحركة و تنشــيط الجســم
و الــدوره الدمويــة مــا يســاعد
عــى الرتكيــز و االنتبــاه.
 oالقضــاء عــى الخــوف لــدى
االطفــال بالتــدرب عــى االجهــزة
و االدوات التــي تســتخدم يف
األنشــطة الرياضيــة.
 oكــر الحالــة النمطيــة لالطفــال
حيــث يتعــود التوحديــون عــى
معــن و ال يقبــل بتغــر
يشء
ّ

لذلــك نســاعدهم يف الخــروج
مــن هــذه الحالــة عــن طريــق تغــر
ســلوكهم بالرياضــة.
 oجعــل الطفــل اجتامعيــا؛ حيــث أنــه
ال ميــارس الرياضــة منفــردا ،وإنّ ــا
مــع العديــد مــن االطفــال فيتعــود
عــى التواصــل معهــم.
تفاوت يف القدرات
هنــاك تفــاوت يف القــدرات يف
القــدرات البدنيــة لألطفــال لكــن
وجودهــم جنبــا بجنــب يســاعدهم
عــى رفــع كفاءتهــم مــن التقليــد.
و عــى ســبيل املثــال نعــرض هــذه
التامريــن:
 .1امليش.
 .2الجري.
 .3الوثب.
 .4الزحف عىل البطن.
 .5مترينات الرمي.
 .6مترينــات خاصــه يف بعــض اجــازة
معينــه يف الجســم.
 .7باإلضافــة إىل الجمــل الحركيــة
التــي تتض ّمــن محطــات رياضيــة
وتحتــوي عــى العديــد مــن التامرين
التــي تهــدف إىل تحســن االدى
الحــريك للطفــل.

األيام الرياضية واملسابقات
كــا نقــوم كل عــام بعمــل يــوم
ريــايض و إجــراء منافســات بــن
األطفــال لتطويــر روح التحــدي
فيهــم وإظهــار املهــارات التــي
تعلموهــا خــال العــام .ويف هــذا
الســياق نؤكّــد أ ّن إدارة املركــز ال
تتأخّــر يف توفــر جميــع احتياجــات
االطفــال الرياضيــة لرفــع كفاءتهــم
الجســدية.

أقسام حصة الرياضة
كــا نحــرص عــى تقســيم الحصــة
اىل أربعــة أقســام:
 .1قسم االداء عىل االجهزة.
 .2قســم التدريبــات و االعــداد
ا لبــد ين .
 .3قســم املحطــات الرياضيــة و
يشــمل تنــوع املهــارات.
 .4الجــزء الختامــي و فيــه يلعــب
الطفــل جميــع األلعــاب املســلية
املوجــودة بحريــة مثــل الوثــب داخــل
الهزاز(ترمبولــن) او اســتخدام
األرجوحــة او اســتخدام الزالقــة
جتــى يخــرج الطفــل مــن الصالــة
الرياضيــة ســعيدا.
عالية للتدخل المبكر
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التوحد
قوي الضطرابات
ّ
الموسيقى عالج ّ

إدوار هاىن إدوار

أستاذ املوسيقة مبركز عالية

هنــاك عــدد كبــر مــن األبحــاث أثبتــت أن املوســيقى لهــا دور قــوى جــدا» وفعــال ىف عــاج أطفــال التوحــد

وهنــاك العديــد مــن املتخصصــن تأكــدوا مــن ذلــك بصــورة علميــة ومنهــم تــوىن وتيغــرام األختصــاىص ىف

العــاج باملوســيقى مــن اململكــة املتحــدة .

وعــرض تــوىن العــاج باملوســيقى كوســيلة عالجيــة مســاعدة لغريهــا مــن الربامــج العالجيــة .وأمــا نحــن ىف
هــذا املقــال نحــاول أن نؤكــد أهميــة املوســيقى ىف عــاج إضطرابــات التوحــد عــن طريــق تجربتنــا العمليــة
مــع أطفــال مركــز عاليــة للتدخــل املبكــر ومدرســة عاليــة الوطنيــة مبملكــة البحريــن.
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املوسيقى لغة تخاطب العاطفة
وهــذا مــا يحتــاج إليــه أطفــال
التوحــد أكــر مــن أى لغــة أخــرى؛
فاملوســيقى تؤثــر بصــورة قويــة
عــى أطفــال التوحــد عــن طريــق
اإلحســاس وتســتطيع املوسيقى
أن تســاعد أطفــال التوحــد ىف
التعبــر عــن مــا بداخلهــم مــن
طاقــات كامنــة بصــورة إيجابيــة.
وســوف نســتعرض لكــم العديــد
مــن األمثلــة العمليــة مــن خــال
خربتنــا الطويلــة وتجربتنــا الرائــدة
مــع أطفــال مركــز ومدرســة عاليــة.
باملوســيقى عالجنــا مشــاكل ىف
نطــق الــكالم
هنــاك أحــد الطــاب عندمــا أىت
إىل مركــز عاليــة كان لديــه مشــاكل
كبــرة ىف نطــق الــكالم بصــورة
صحيحــة ولكــن وجدنــا مــن خــال
خربتنــا أن لديــه موهبــة موســيقية
وتــم تنميــة موهبتــه املوســيقية
إىل أن أصبــح صوتــا مــن أجمــل
األصــوات ىف مملكــة البحريــن
ويتفــوق ىف موهبته املوســيقية
اآلن عــى العديــد مــن األطفــال
الطبيعــن ليــس فقــط ذلــك بــل

حصــل أيضا»عــى املركــز األول
ىف مســابقة القــرآن الكريــم ىف
اململكــة العربيــة الســعودية عــى
مســتوى الخليــج العــريب م ّرتــن.
باملوســيقى عالجنــا مشــاكل
ا لخــجـــل
وهنــاك إحــدى الطالبــات عندمــا
أتــت إىل مركــز عاليــة كانــت معروفة
بالخجــل والتحــدث بصــوت منخفــض
واآلن تســتطيع الغنــاء باللغــة
العربيــة واإلنجليزيــة وتســتطيع
قيــادة وتدريــب غريهــا مــن
األطفــال وتســتطيع أداء األغــاىن
الحركيــة بصــورة ممتــازة وتســتطيع
عــزف عــى العديــد مــن اآلالت
املوســيقية وتســتطيع العــزف
الســاعى واشــركت ىف العديــد
مــن االحتفــاالت وأبهــرت خاللهــا
جميــع الحارضيــن.
باملوســيقى عالجنــا مشــاكل بعــد
النظــر
وهنــاك أحــد األطفــال كانــت لديــه
ســلوكيات ســلبية كبرية جــدا» وكان
لديــه مشــكلة ىف النظــر وعندمــا
حاولنــا إعــداد برنامــج موســيقى لــه

وىف أول تدريــب قــام بدفــع اآللــة
املوســيقية وتســبب ىف كرسها،
ولكــن مــع الوقــت والصــر تحولــت
الســلوكيات الســلبية لديــه إىل
ســلوكيات إيجابيــة .وقمنــا أيضــا
بابتــكار فكــرة النوتــة املوســيقية
باأللــوان حتــى نســاعده عــى تعلــم
العــزف والتغلــب عــى مشــكلة
(بعــد النظــر) وتحــول هــذا الطفــل
إىل أفضــل العازفــن عــن طريــق
النوتــة املوســيقية باأللــوان كــا
أصبــح يســتطيع العــزف الســاعي
عــى آلــة البيانــو املوســيقية.
وهنــاك أحــد األطفــال كان لديــه
ســلوكيات ســلبية ومنهــا الــراخ
وعــدم الرغبــة ىف اإلســتامع
لألصــوات املرتفعــة ولكــن مــع
الوقــت وعــن طريــق الربنامــج
املوســيقى أصبــح مــن أفضــل
العازفــن ويســتطيع العــزف عــى
عــدد كبــر مــن األالت املوســيقية
وأصبــح يســتطيع قيــادة فريــق
الرتبيــة املوســيقية ىف مركــز
عاليــة.
باملوســيقى عالجنــا مشــاكل فــرط
الحركة
وهنــاك أحــد األطفــال كان لديــه
عالية للتدخل المبكر
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دراســــات
رسعــة كبــرة جــدا» ىف حركــة أصابــع
اليــد ومــع الربنامــج املوســيقى
تــم الســيطرة بنســبة كبــرة عــى
هــذا الســلوك ،بــل أصبــح يســتطيع
عــزف العديــد مــن املقطوعــات
املوســيقية؛ حيــث تــم توظيــف
الســلوك الســلبي واالســتفادة
مــن هــذا الســلوك ىف بعــض
املقطوعــات املوســيقية الــذى
تحتــاج إىل رسعــة وتــم تحويلــه إىل
ســلوك إيجــايب.
كــا أ ّن هنــاك العديــد مــن الربامــج
املوســيقية املســتخدمة خــال
حصــة النشــاط املوســيقى الــذى
تســاعد عــى أســتخدام أصابــع اليــد
بصــورة جيــدة.
باملوســيقى ع ّززنــا روح الجامعــة
لــدى األطفــال
كــا ســاهم الربنامــج املوســيقى
مبركزعاليــة يف تعزيز روح الجامعية
وتقويتهــا عــن طريــق االشــراك
ىف فريــق الرتبيــة املوســيقية
ىف مركــز عاليــة أو عــن طريــق
العديــد مــن الربامــج املســتخدمة
خــال حصــة النشــاط املوســيقى.
يسنــا اكتســاب
باملوســيقى
ّ
املعــارف عــن طريــق تحويــل
املناهــج التعليميــة إىل أغــانٍ
تعليميــة .
قمنــا بتنفيــذ العديــد مــن
الربامــج الخاصــة بتبســيط املناهــج
التعليميــة عــن طريق املوســيقى،
حيــث كان مركــز عاليــة س ـبّاقا عــى
مســتوى وزارة الرتبيــة والتعليــم
ىف مملكــة البحريــن بتقديــم
برنامــج تبســيط املناهــج التعليميــة
عــن طريــق الرتبيــة املوســيقية.
وتــم تنفيــذ الربنامــج مــن األلــف
إىل اليــاء بواســطة مركزعاليــة.
وأىت إىل مركــز عاليــة خــال
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الربنامــج جميــع مدرســن صعوبــات
التعلــم بــوزارة الرتبيــة والتعليــم
للتدريــب عــى هــذا الربنامــج وقــد
قمنــا بتدريــب املدرســن وتقديــم
برنامــج متميــز وقــد نــال هــذا
الربنامــج إعجــاب واهتــام وتقديــر
املســؤولني يف وزارة الرتبيــة
والتعليــم ىف مملكــة البحريــن.
تعــاون ف ّعــال بــن مركــز عاليــة
ومدرســة الرفــاع اإلعداديــة للبنــن
ومركــز املوهوبــن
وأيضــا كان لنــا األســبقية يف عمــل
فريــق موســيقى مشــرك بــن
أطفــال مركزعاليــة وفريــق الرتبيــة
املوســيقية مــن طــاب مدرســة
الرفــاع اإلعداديــة للبنــن بــوزارة
الرتبيــة والتعليــم ىف مملكــة
البحريــن .
كــا كانــت لنــا أيضــا» األســبقية
ىف مركزعاليــة يف تقديــم برنامــج
متميــز ومبتكــر بواســطة فريــق
الرتبيــة املوســيقية ألطفــال
مركزعاليــة مــع مركــز املوهوبــن
يف مملكــة البحريــن.
وجميــع هــذه الربامــج تــم إنجازهــا
عــن طريــق برنامــج الرتبيــة
املوســيقية املتطــور ىف مركــز
عاليــة للتدخــل املبكــر ومدرســة
عاليــة الوطنيــة مبملكــة البحريــن.
ر « :هرمــون الســعادة
كلمــة الــ ّ
ىف املــخ».
كل شخص يستجيب للموسيقى
عند مستوى ذبذبات محددة» ،حيث
تؤثر الذبذبات املوسيقية عىل
الذبذبات الكهربائية التي تظهر من
املخ ،كام تؤثر املوسيقى عىل
انتظام الدورة الدموية.
إ ّن املوسيقى عالج ناجح ألطفال
التوحد فهي تدخل البهجة
لألطفال وتحفز هرمونات السعادة

ىف املخ مام يؤدى إىل سهولة
التغلب عىل العديد من اإلرضابات
وتحويلها من الصورة السلبية إىل
الصورة اإليجابية .
وهنــاك العديــد والعديــد مــن
الربامــج املوســيقية التــي تســاعد
أطفــال التوحــد ىف التعبــر عــن
مــا بداخلهــم مــن طاقــات بصــورة
إيجابيــة .ســوف نقدمهــا لكــم ىف
املقــاالت القادمــة.
وأخريا:
نشــكركم جزيــا ونتمنــى مــن
اللــه التوفيــق للجميــع وأن يحفــظ
اللــه أطفالنــا ويكونــوا جميعــا ىف
أفضــل صحــة وأفضــل املســتويات
ىف جميــع املجــاالت .

دراســــات

إعادة النظـر في التوحـد
اضطــراب طيــف التوحــد أو كــا يعــرف بالعاميــة «التوحــد» وهــو حالــة منائيــة عصبيــة تظهــر عنــد األطفــال منــذ
الــوالدة ،وعــادة مــا يتــم اكتشــافها يف الســنوات األوىل مــن حياتهــم .وميكــن أن تحــدث أعراضــه يف أي فئــة
أو مجموعــة بدرجــات متفاوتــة مــن الخطــورة.
يتجــى منــو الطفــل املصــاب باضطــراب طيــف التوحــد بطــرق مختلفــة ،فبعضهم يواجــه صعوبــة يف التواصل
والفهم والتواصل اللغوي مع األشخاص مام يؤدي إىل تأخر منو قدراتهم املعرفية.
عالمات تشري إىل أن الطفل قد يحتاج إىل عالج النطق
عنــد بلــوغ الطفــل املصــاب بالتوحــد ســن الثالثــة ،يبــدأ عــادة بإظهــار عالمــات تشــر إىل صعوبــة يف مهــارات
التواصل.
عىل سبيل املثال:
• األمنــاط االســتثنائية لتطــور اللغــة .قــد يتحــدث األطفــال أكــر مــا يفهمــون أو قــد يكــون لديهــم مهــارات
وســم قويــة ،ولكنهــم قــد يواجهــون صعوبــة يف الطلــب أو التواصــل بصــورة مرنــة.
• غال ًبــا مــا يكــون لديهــم اســتخدام محــدود لإلميــاءات واختــاف يف االهتاممــات املشــركة
وضعــف يف التواصــل بــري.
• اختــاف يف التنشــئة االجتامعيــة والســلوكيات املتكــررة /االهتاممــات الخاصــة
والفــوارق الحســية.
• همهمة الكلامت والجمل أو غناؤها لفرتة طويلة من الزمن.
• املصاداة أو األيكوالليا :تكرار نفس الجمل (تكرار ما يسمعونه).
• اختيــار الكلــات الصحيحــة ولكــن التحــدث بنــرة جامــدة دون أي تعبــرات أو إميــاءات
صوتيــة.
• إصــدار مجموعــة مــن األصــوات للتواصــل دون اســتخدام كلــات حقيقيــة :مثــل الهمهمــة والــراخ والضوضــاء
الحــادة.
• عدم النظر إىل األشياء إلبداء االهتامم.
• تبدو حالة الالوعي مسيطرة عليهم عندما يتحدث معهم اآلخرون ،بينام يتجابون مع األصوات األخرى.
• وجــود صعوبــة يف االندمــاج مــع اآلخريــن أو التعبــر عــن مشــاعرهم أو عــا يفكــر فيــه اآلخــرون كــا يفضلــون
البقــاء وحدهــم.
التوحد وأثره عىل التحدث واللغة
يســلط الدليــل التشــخييص واإلحصــايئ لالضطرابــات العقليــة (يف نســخته الخامســة؛
الجمعيــة األمريكيــة لألطبــاء النفســيني )2013 ،الضــوء عــى العجــز يف التواصــل كأحــد
املعايــر األساســية لتشــخيص حــاالت طيــف التوحــد.
بالنســبة لبعــض اآلبــاء ،يــؤدي تأخــر النطــق يف نهايــة املطــاف إىل تشــخيص أطفالهــم بالتوحــد.
بالنســبة آلخريــن ،فــإن أطفالهــم الذيــن يعانــون مــن طيــف التوحــد قــد تتطــور لغتهــم عــى نحــو
مامثــل ألقرانهــم املصابــون بالتنــوع العصبــي.
خلــص بحــث ( )2001 ,.Saalasti et alإىل وجــود تطــور طبيعــي يف املهــارات اللغويــة لــدى األطفــال
املصابــون بالتوحــد ،يف حــن ميثــل اســتيعاب اللغــة بعــض التحديــات .يؤكــد ذلــك عــى أهمية استشــارة أخصايئ
أمــراض النطــق واللغــات لتحديــد جوانــب الــكالم واللغــة لــدى الطفــل والتــي تحتــاج لعــاج.
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متى يجب البدء يف عالج النطق ألطفال التوحد؟
يف الواقــع ،ال يوجــد مــا يســمى بـــ «مبكــر ج ـ ًدا» لبــدء العــاج ،حيــث يُســمح بالتدخــل املبكــر لألطفــال الصغــار
منــذ الــوالدة حتــى عمــر الثــاث ســنوات .وعــادة مــا يُشــخص األطفــال بالتوحــد وهــم يف ســن صغــرة وميكــن
تشــخيصهم مبك ـ ًرا كــا يف عمــر الســنتني وغال ًبــا مــا تظهــر مشــاكل اللغــة قبــل التأكــد مــن التشــخيص.
يشــر البحــث إىل أن  %65عــى األقــل مــن األطفــال املصابــن بالتوحــد يف مرحلــة مــا قبــل الدراســة يتعلمــون
التواصــل ويكتســبون املهــارات اللغويــة يف حالــة البــدء املبكــر للعــاج.
يجــب أن يبــدأ معظــم األطفــال يف قــول «مامــا» أو «بابــا» عنــد بلــوغ الســنة األوىل مــن عمرهــم .وعنــد بلوغهــم
 18شــه ًرا سيســتطيع معظمهــم قــول كلــات قصــرة مثــل «ال» .إذا كان طفلــك بطــيء مــن حيــث التطــور
اللغــوي ،قــد تكــون تلــك عالمــة مــن عالمــات اضطــراب طيــف التوحــد أو إعاقــة منائيــة.
قــد يحتــاج الوالــدان إىل اعتــاد نهــج «االنتظــار واملراقبــة» إذا كانــت لديهــم مخــاوف مــن تأخــر طفلهــم ،لكــن مــن
األفضــل الســعي للحصــول عــى مســاعدة بأقــى رسعــة ممكنــة.
مــن املمكــن أن يحتــاج الوالــدان إىل اعتــاد نهــج «الرتيــث والرتقــب» إذا كانــت لديهــم مخــاوف مــن تأخــر طفلهــم،
لكــن مــن األفضــل الســعي حثيثًــا للحصــول عــى مســاعدة بــأرسع مــا يكــون.
كيــف يكــون عــاج الــكالم وأخصــايئ التخاطــب عوامــل مســاعدة ألطفــال اضطــراب
طيــف التوحــد؟
غالبًــا مــا يتشــاطر اآلبــاء الحــزن واألىس عــى شــدة معانــاة أطفالهــم مــن اإلعاقــة،
ألنهــم يفتقــرون أســاليب التعبــر عــن أنفســهم.
ولذلــك ،حــن يفتقــر اآلبــاء الوضــع (املتخصــص) لتحديــد اضطرابــات الــكالم واللغــة
وعالجهــا ومســاعدة األطفــال يف التغلــب عليهــا ،يكــون العــاج التكميــي املنــزيل مفي ـ ًدا
لتطويــر مهــارات الــكالم واللغــة بشــكل أفضــل لــدى الطفــل.
يعــد مــرض تأخــر النطــق وعالجــه مامرســة إكلينيكيــة لتحديــد مجموعــة متنوعــة مــن صعوبــات الــكالم واللغــة و
 /أو تحديــات النمــو وتشــخيصها ومنعهــا وعالجهــا والســيطرة عليهــا.
وخصوصــا معــدالت القــدرة
فوائد عــاج تأخــر الكالم لــدى األطفــال الذيــن يعانــون مــن التوحــد ال تُحــى،
ً
عــى التعبــر والتواصــل.
ـا يف الحــاالت التــي يفقــد الطفــل فيهــا القــدرة عــى الــكالم أو
يعتــر عــاج تأخــر الــكالم مهـ ً
تكــون قدرتــه عــى الــكالم ضعيفــة ،أمــا يف حالــة االطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطــراب طيــف
التوحــد بدرجــة طفيفــة  -يف حــن أنهــم قــد يســتخدمون كلــات وعبــارات معقــدة  -ميكــن أن
يســاعدهم عــاج الــكالم عــى تقويــة املواطــن التــي تســبب لهــم الحــرج ،مثــل فهــم النغمــة
والحجــم ودمــج املهــارات الالشــفهية.
قــد تتــم الجلســات بشــكل فــردي أو يف مجموعــات صغــرة أو يف الفصــل الــدرايس أو
مجموعــة مندمجــة.
قــد تختلــف أعــراض تأخــر الــكالم وصعوبــات اللغــة مــن طفــل إىل آخــر مــن املصابــن بطيــف التوحــد ،ولذلك
يعمــل أخصــايئ عــاج تأخــر الــكالم عــى إعــداد خطــة عــاج فرديــة لــكل طفــل بنــا ًء عــى التقييــم األويل وســن
الطفــل املصــاب بالتوحــد واملهــارات التــي يحتــاج لتطويرهــا.
عالية للتدخل المبكر
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دراســــات
وإليكم بعض القدرات التي يكتسبها الطفل من عالج تأخر الكالم:
• تنمية حصيلته اللغوية.
• تنشيط اللغة االستقبالية (ما يفهمه الطفل).
• تنشيط اللغة التعبريية (كيف يستخدم الطفل املفردات للتواصل).
• تقوية عضالت الفم والفك إذا كان رضوريًا.
• تنمية الوعي بلغة الجسد  /تعبريات الوجه واإلطار الظريف.
• الصياغة الواضحة وتعديل الصوت والنغامت.
مع اكتساب تلك املهارات ،يكون من السهل القيام بالتايل:
• بدء الحوار بدالً من الرد فقط عندما يتم التحدث إليه.
• فهم األسئلة وتقديم ردود ذات صلة.
• عمل نقاشات وتبادل األفكار واملفاهيم.
• بناء عالقات من خالل التواصل وج ًها لوجه.
عــاج تأخــر الــكالم ليــس متعلقًــا فقــط بالكلــات  -بــل ميكنــه أن يســاعد أطفــال التوحــد يف ربــط الكلــات
باإلشــارات األخــرى.
نصيحة من أخصايئ النطق والكالم
ثق بغرائزك األبوية
حينــا يُقيــم أخصــايئ النطــق والــكالم طفلــك يف املنــزل ،فبصفتــك والــده عليــك أن تعــرف أفضــل وقــت خــال
اليــوم والــذي مــن املرجــح أن يشــعر فيــه طفلــك باإلنتاجيــة والتعــاون.
فأنــت مــن يعــرف الغرفــة املحبــذة لــدى طفلــك والتــي يشــعر فيهــا بالرتكيــز ،كــا أنــك أفضــل مــن يعلــم جوانــب
اهتامماتــه  /هــا الخاصــة والتــي ميكــن أن تســاعد عــى تطويــر الــكالم واللغــة بشــكل كبــر.
 .1الرتكيــز عــى اإليجابيــات .مثــل أي شــخص آخــر ،عــادة مــا يســتجيب األطفــال املصابــون باضطــراب طيــف التوحــد
اســتجابة جيــدة للدعــم اإليجــايب ،مــا يؤكــد عــى شــعور الطفــل (وشــعورك) بحالــة جيــدة عنــد مدحهــم عــى
ترصفاتهــم الجيــدة.
ســبل ملكافئتهــم ،إمــا
كــن محــد ًدا ودقيقــا ،حتــى يعرفــوا بالضبــط مــا الــذي أعجبــك يف ســلوكهم .وابحــث عــن ُ
بوقــت لعــب إضــايف أو جائــزة بســيطة مثــل امللصقــات.
 .2حافظ عىل الثبات عىل املبدأ والتزم باملوعد املحدد.
املصابــون باضطــراب طيــف التوحــد يُحبــون الروتــن لــذا ،البد أن تتأكد مــن تلقيهم للتوجيه والتفاعل املســتمرين
يك يتمكنــوا مــن مامرســة ما يتعلمونــه من العالج.
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تحــدث إىل معلميهــم ومعالجيهــم وكذلــك حــاول تحقيــق املواءمــة بــن مجموعــة مــن التقنيــات ووســائل التفاعــل
حتــى تتمكــن مــن جلــب مــا يتعلمونــه للمنــزل .
 .3ضــع اللعــب يف حســاباتك .فــإن البحــث عــن األنشــطة التــي تقــع يف إطــار املــرح واللعــب فقــط  -فــا مزيــد
مــن التعليــم أو العــاج  -مــن شــأنها أن تســاعد طفلــك عــى االنفتــاح أو التواصــل معــك.
 .4أمهلهــم بعــض الوقــت ،فمــن املحتمــل أن تجــرب بعــض األســاليب املختلفــة وكذلــك األدويــة والنهــج يك
تكتشــف مــا هــو األفضــل لطفلــك مــن بينهــم .تحــى باإليجابيــة دامئًــا وحــاول أال تشــعر باإلحبــاط يف حالــة عــدم
االســتجابة الجيــدة مــع أحــد تلــك األســاليب.
 .5اصطحب طفلك لألنشطة اليومية
إن كان ســلوك طفلــك ال ميكــن التنبــؤ بــه ،قــد يبــدو لــك أنــه مــن األســهل أال تعرضهــم ملواقــف معينــة .ولكــن
عنــد اصطحابــك لهــم لبعــض املهــات اليوميــة مثــل رشاء املســتلزمات مــن البقالــة أو تنــاول الطعــام يف أحــد
املطاعــم ،فقــد يســاهم ذلــك عــى اعتيادهــم عــى العــامل مــن حولهــم.
 .6الحصــول عــى الدعــم .ســواء عــر اإلنرتنــت أو وج ًهــا لوجــه ،فــإن دعــم العائــات والخــراء واألصدقــاء اآلخريــن
را .كــا يجــب عليــك خلــق محيــط مــن األصدقــاء والعائلــة الذيــن يفهمــون تشــخيص وحالــة
ســوف يشــكل عونًــا كبـ ً
طفلــك .قــد يصعــب تكويــن الصداقــات ويحتــاج طفلــك إىل الدعــم للحفــاظ عــى تلــك الصداقــات .وقــد تشــكل
مجموعــات الدعــم طريقــة جيــدة ملشــاركة النصائــح واملعلومــات ومقابلــة اآلبــاء اآلخريــن الذيــن يتعاملــون مــع
تحديــات مامثلــة ،كــا قــد تكــون املشــورة الفرديــة أو األرسيــة مفيــدة .فكــر فيــا قــد يجعــل حياتــك أســهل قليــاً ،
واطلــب املســاعدة.
 .7تعامــل مــع املشــكالت الكبــرة يف وقــت واحــد  -رمبــا تواجــه بعــض املشــاكل يف النــوم ،أو تنــاول الطعــام،
أو التدريــب عــى اســتخدام النونيــة .رتــب املشــكالت وضــع لهــا األولويــات.
 .8ابحــث عــن الرعايــة املؤقتــة .وهــذا هــو الوقــت الــذي يعتنــي فيــه مقــدم رعايــة آخــر بطفلــك يك يتســنى لــك
الحصــول عــى اســراحة قصــرة .وســوف تحتــاج إىل هــذا الحــل خاصــة إذا كان طفلــك مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة
بســبب اضطــراب طيــف التوحــد .فقــد مينحــك ذلــك فرصــة للقيــام بأشــياء تســتعيد مــن خاللهــا صحتــك وتســتمتع
بهــا فتعــود إىل املنــزل مســتع ًدا للمســاعدة.
أخصايئ التخاطب من املعايل
نعيمة شمس الدين
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تقــريـــر

كيف يكون الدمج ناجحًا ؟
وم ْن األطـراف المتداخلة في نجـاح
َ
عمليـات الدمـج ؟

ململكــة البحريــن تجربــة رائــدة يف دمــج أطفــال التوحــد داخــل املــدارس الحكوميــة أو الخاصــة وقــد ســاهمت

بعــض التجــارب الناجحــة يف رفــع مهــارات الطلبــة مــن هــذه الفئــة .غــر أنّ العديــد مــن أوليــاء األمــور يؤكــدون

مــا ميــر بــه أبناؤهــم املدمجــن مــن صعوبــات فعليــة ال ســيام يف االســتفادة مــن الخطــة التعليميــة العاديــة.

ويف نظــر هــؤالء األوليــاء يحتــاج هــؤالء الطــاب يف املراحــل األوىل عــى األقــل إىل برنامــج تعليمــي محــدد

وفقـاً ملتطلبــات وقــدرات كل طالــب عــى حــدة أي أن يكــون التعليــم مشـخّصا بحســب حاجــات كل طفــل .كــا
طالــب األوليــاء بتدريــب املعلمــن عــى التعامــل مــع هــذه الفئــة أو توفــر متخصصــن.

م يف مدرســة عاليــة فالتقــت
يف هــذا الســياق ســعت «مجلــة عاليــة» إىل رصــد تجــارب الدمــج التــي تتــ ّ

باألســتاذة حنــان عبــد الــرزاق ســامل منســق برنامــج الرتبيــة الخاصــة مبدرســة عاليــة الوطنيــة ،كــا التقــت

بالطــاب الذيــن تــم دمجهــم وبوليــة أمــر الطالبــة فاطمــة العــرب بعــد أن تــم دمجهــا فــكان هــذا التحقيــق
املتكامــل.
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• حقّق ــت مملك ــة البحري ــن خط ــوة
عمالقــة يف مجــال دمــج األطفــال
م ــن ذوي االحتياج ــات الخاص ــة يف
املـــدارس .فـــاذا عـــن طلبـــة
مرك ــز عالي ــة؟ ك ــم ع ــدد األطف ــال
م دمج ــه؟
الجم ــي ال ــذي تــ ّ
عـــدد الطلبـــة الذيـــن تـــم دمجهـــم
يف املـــدارس حتـــى اآلن 150
طالبـــا
• متــى يتقــرر دمــج الطفــل؟ ومــا
الــروط لذلــك؟

يتقـــرر دمـــج الطفـــل مـــن ذوى
االحتياج ــات الخاص ــة عندم ــا تتواف ــر
في ــه مه ــارات تتناس ــب م ــع الق ــدرة
ع ــى التعل ــم ىف مس ــار التعلي ــم
الع ــام ىف بيئ ــة تعليمي ــة جامعي ــة
م ــع توف ــر الدع ــم ال ــازم .ويتق ــرر
تحديـــد القـــدره عـــى الدمـــج مـــن
خ ــال عملي ــه تأهي ــل و إع ــداد ،ث ــم
تقيي ــم مس ــبق للتأك ــد م ــن تواف ــر
هـــذه املهـــارات .

الدمـــج الناجــــح
• كيـــف يكـــون الدمـــج ناجحـــا
برأي ــك؟ وم ــن األط ــراف املتدخل ــة
يف نجـــاح الدمـــج؟
هـــو ان يتـــم دمـــج الطالـــب ىف
بيئـــة تعليميـــة داعمـــة تســـمح لـــه
بالتعلـــم والتفاعـــل يف جميـــع
األنشـــطة التعليميـــة داخـــل و
خ ــارج املدرس ــة وتنمي ــة امله ــارات
االجتامعيـــة والحياتيـــة وتبنـــى
مقومات ــه الش ــخصية حت ــى تصن ــع
منــه مواطنــا ناجحــا و منتجــا ألرستــه

ووطنـــه ىف املســـتقبل .
ويقتـــي الدمـــج الناجـــح اعـــداد
مجتمـــع حاضـــن يتقبـــل يتفهـــم
و يتعايـــش و يدعـــم اآلخـــر بـــكل
اختالفاتـــه ويبـــدأ هـــذا اإلعـــداد
مـــن خـــال إعـــداد و تأهيـــل طلبـــة
املدرســـة الذيـــن هـــم مجتمـــع
املســـتقبل .
• مـــن األطـــراف املتداخلـــة يف
نجـــاح عمليـــة الدمـــج؟
جميـــع عنـــارص املجتمـــع تســـاعد و

تس ــاند ىف عملي ــة الدم ــج الناج ــح.
لـــذا فـــإ ّن إنشـــاء مـــدارس معـــدة
اعـــدادا جيـــد الســـتقبال فئـــات
الطلبـــة مـــن ذوي االحتياجـــات
الخاصـــة -أو كـــا نحـــب أن نطلـــق
عليهــم مــن أصحــاب الهمــم -وذلــك
م ــن حي ــث املس ــاحةو اإلمكاني ــات
والتقنيـــات الحديثـــة الالزمـــة
ومصـــادر التعلـــم املتنوعـــة.
كـــا يتطلّـــب الدمـــج الناجـــح
إعـــداد وتأهيـــل و تدريـــب كـــوادر

تعليميـــة و إداريـــة قـــادرة عـــى
تقبـــل وتعليـــم جميـــع الطلبـــة
باختالفاتهـــم الفرديـــة.
ويحت ــاج الدم ــج الناج ــح أيض ــا مناه ــج
قابلـــة للتطويـــع والتحويـــر وطـــرق
تدريـــس وتقييـــم مرنـــة متاميـــزة
لتتــواءم مــع القــدرات و االختالفــات
املتباين ــة لجمي ــع الطلب ــة.
وأخـــرا وليـــس آخـــرا ومـــن أجـــل
دم ــج ناج ــح حق ــا يج ــب توف ــر ف ــرص
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عمـــل مناســـبة لجميـــع الخريجـــن
باختالفاتهـــم لتكتمـــل مســـرة
الدمـــج الناجحـــه ىف املجتمـــع
بإعـــداد مواطـــن ناجـــح منتـــج
نافـــع ألرستـــه ووطنـــه  .وعـــى
املؤسســـات الحكوميـــة والخاصـــة
توفـــر الدعـــم املـــادي والخدمـــي
وتســـيهل و تذليـــل املعوقـــات
ي خطـــوة ىف
التـــي قـــد تعرقـــل أ ّ
مســـرة الدمـــج الناجـــح.
• هـــل لـــك أن تحـــي لنـــا عـــن
بعـــض التجـــارب الناجحـــة لدمـــج
أطفـــال مـــن مركـــز عاليـــة يف
املـــدارس البحرينيـــة؟
م
العـــام الـــدراىس املـــاىض تـــ ّ
تخريــج أول دفعــة مــن طــاب الدمــج
الحاصلـــن عـــى شـــهادة الثانويـــة
العامــة ،ونحــن مــن هنــا نبــارك لهــم
مـــن جديـــد ،و قـــد تـــم قبولهـــم
بجامعـــات مختلفـــة بالبحريـــن
إلك ــال مس ــرتهم و طموحاته ــم
العلميــة بالتعليــم العــايل ،و إمتــام
حصولهـــم عـــى شـــهادة جامعيـــة
متكنه ــم م ــن االنخ ــراط ىف س ــوق
العم ــل والدم ــج ىف املجتم ــع وأن
يكونــوا مواطنــن منتجــن نافعــن
ألنفســـهم ووطنهـــم.
بع ــض الطلب ــة الّذي ــن ت ــم دمجه ــم
باملراح ــل االوىل باملدرس ــة وبع ــد
فــرة مــن الدعــم املســاند املكثّــف
الف ــردى املق ــدم له ــم ت ــم تعدي ــل
الســـلوك و تنميـــة مهارتهـــم
االجتامعيـــة واألكادميـــة وتخفيـــف
الدعـــم املســـاند املقـــدم لهـــم
تدريجي ـاً حتــى أصبحــوا اآلن قادريــن
عـــى أن يواصلـــوا مســـرتهم
التعليمي ــة داخ ــل املدرس ــة ب ــدون
دع ــم مس ــاند خ ــاص له ــم.
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• يف حالـــة مل ينجـــح الدمـــج مـــا
الـــذي يجـــب عملـــه مـــع طفـــل
التو ّحـــد؟
ال نســتطيع أن نقــول فشــل الدمــج
ولك ــن هن ــاك خط ــط بديل ــة دامئـ ـاً
لتنميــة مهــارات الطلبــة األكادمييــة
و االجتامعيـــة مـــن خـــال تغيـــر
البيئــة التعليميــة إىل بيئــة تعليميــة
مناســـبة ومســـتوى الدعـــم
املس ــاند ال ــازم لتنمي ــة امله ــارت
يئ
يل و دمـــج جـــز ّ
فهنـــاك دمـــج ك ّ
ي وكل ذلـــك
و حتـــى تعليـــم فـــرد ّ
يت ــم بع ــد ف ــرة مالحظ ــة وتقيي ــم
ل ــكل حال ــة.
• يـــرى البعـــض أنّ الدمـــج
الحقيقـــي يبـــدأ مـــن عمـــر
الحضانـــة .فـــا رأيـــك؟
أكيــد ألنــه مــن املفيــد جــدا ً أن يتــم
الدمــج و الدعــم مبكــرا ً متوازي ـاً مــع
تط ــور من ــو الطف ــل عقليــاً و بدنيــاً
حتـــى نقلـــل الفجـــوة التعليميـــة
واملهاريــة و األكادمييــة واضطــراب
الســلوك الــذي ميكــن أن يحــدث إذا
ـق الطفــل الدعــم املناســب
مل يتلـ َّ
مبك ــرا ً .
ومــن جانــب آخــر التقــت مجلــة عاليــة
ولي ــة األم ــر أم ــل إبراهي ــم  -وال ــدة
الطفلــة فاطمــة عــي العــرب التــي
تـــم دمجهـــا يف مدرســـة عاليـــة
الوطني ــة واف ــادت مب ــا يأيت»:لق ــد
انضمـــت ابنتـــي إىل مدرســـة
عالي ــة الوطني ــة وعمره ــا  ٥س ــنوات
و ٨شـــهور  ،ولقـــد واجهتهـــا يف
البداي ــة بع ــض الصعوب ــات بس ــبب
املناهــج وااللتــزام بهــا وكان هنــاك
توت ــر م ــن قب ــل الطفل ــة ولك ــن ت ــم
التعام ــل م ــع املوض ــوع بالتش ــجيع

فاملعلـــات يتعاملـــن باحرتافيـــة
ويوج ــد معل ــم مس ــاعد م ــع طال ــب
التوحـــد ملســـاعدته يف متابعـــة
الــدرس يف الفصــل ولقــد ملســت
تطـــورا ً ملحوظـــاً يف املســـتوى
األكادميـــي واالجتامعـــي».
وأشـــارت إىل أن ابنتهـــا ليســـت
كالطفــل العــادي متام ـاً لخصوصيــة
الحالـــة ولكـــن كان يتـــم معاملتهـــا
مث ــل معامل ــة الطلب ــة الطبيعي ــن
خصوصـــاً يف املنهـــج األكادميـــي
ول ــذا كان ل ــدي بع ــض املالحظ ــات
ع ــى ذل ــك ك ــون املناه ــج صعب ــة
لحالتهـــم وخصوصـــاً يف هـــذا
الوق ــت الح ــرج والدراس ــة ع ــن بع ــد
واجهـــت صعوبـــة كبـــرة».
وأضاف ــت« :يف رأي ــي الش ــخيص
أطفـــال التوحـــد ليســـوا أقـــل
مـــن أقرانهـــم والدمـــج الحقيقـــي
يبـــدأ مـــن عمـــر الحضانـــة وال يتـــم
اس ــتبعادهم الختالفه ــم خصوصــاً
أن تطـــور الطفـــل يعتمـــد عـــى
املجتمـــع بأكملـــه وليـــس فقـــط
أبويــه وأمتنــى مــن كل قلبــي أن ال
يت ــم وض ــع معاي ــر معق ــدة لقب ــول
أطفـــال التوحـــد يف املـــدارس
بـــل إنشـــاء مـــدارس حكوميـــة
تعنـــى بهـــم وتوفـــر أخصائيـــن
كافيـــن يف مـــدارس الحكومـــة
وأن يتـــم متابعـــة الطفـــل متابعـــة
بحـــق فالعـــدد الـــذي أعلنـــوا عنـــه
وت ــم دمجه ــم ال ي ــكاد يذك ــر أم ــام
أع ــداد األطف ــال املصاب ــون بطي ــف
التوحــد والذيــن يتكبــدون أهاليهــم
مبالـــغ خياليـــة لتأهيلهـــم».
وكان ملجلــة عاليــة لقــاء مــع الطالــب
محمـــد يوســـف خليفـــة أحمـــد
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 .12ما نوع الرياضة املفضل لديك؟
كرة سلة وكرة طائرة
 .13ماذا تريد أن تتعلم بعد ذلك؟
أريد التعلم عن أجهزة الكمبيوتر.
 .14ماذا تريد ان تكون يف املستقبل؟
أريد أن أصبح مربمج كمبيوتر.
 .15ما هي أمنياتك هذا العام؟
أمتنــى أن يــأيت جميــع زمــايئ إىل املدرســة ،كــا أود توســيع مفــردايت يف كل مــن اللغتــن العربيــة
واإلنجليزيــة.
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تحقيقــات

مركــز عاليــة للتدخــل المبكر من أوائـــل
المراكــز المتخصصــة فــي رعايــة مرضى
طيــف التوحــد فــي البحريـــن والخليـــج
والشــرق األوســط.
عنايـــة خاصـــة ومتم ّيـــزة باألطفـــال املصابـــن
بطيـــف التو ّحـــد يف مملكـــة البحريـــن
يف البــدء نر ّحــب بــك دكتــور ونرجــو
أن تقــدّ م نفســك لقــراء مجلــة
عاليــة:
أنــا دكتــور محمــد البلتاجــي أســتاذ
واستشــاري طــب األطفــال بجامعــة
طنطــا واملركــز الطبــي الجامعــي
مبدينــة امللــك عبــد اللــه جامعــة
الخليــج العــريب مبملكــة البحريــن.
أقــوم بالعديــد مــن األبحــاث العلمية
يف مجــال طــب األطفــال ولــدي
العديــد مــن املؤلفــات والكتــب
الطبيــة كــا أىن مراجــع دويل
يف العديــد مــن املجــات العلميــة
ومحــرر علمــي يف عــدد منهــا.
• تتصــدّ ر مملكــة البحريــن تصنيفــا
محرتمــا ومرشفــا عامليــا يف
التعــايف مــن جائحــة كورونــا فــا
م األســباب التــي ســاعدتنا
أهــ ّ
عــى ذلــك؟
هنــاك أســباب كثــرة أدت لهــذا
النجــاح املبهــر والــذي أشــادت بــه
كل الهيئــات الصحيــة العامليــة.
وتــأيت االدارة الحكيمــة لســمو
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ويل العهــد ورئيــس الــوزراء
وتوجيهــات جاللــة امللــك املفــدى
(حفظهــا اللــه وســدد خطاهــا)
يف املقــام األول لهــذا النجــاح.
فلــوال تلــك الرغبــة الصادقــة يف
العبــور باململكــة مــن تلــك األزمــة
مــا كان هــذا النجــاح .وهنــاك
أســباب اخــرى كثــرة ســاعدت عــى
هــذا النجــاح ومنهــا وعــي املواطــن
البحرينــي وجهوزيــة اململكــة لتلــك
األزمــات .وخــر مثــال لذلــك هــو
الحكومــة اإللكرتونيــة وقدرتها عىل
توظيــف تكنولوجيــا املعلومــات
واالتصــاالت ،مــا ســاعد عــى
إطــاق تطبيــق (مجتمــع واعــي)،
والــذي كان لــه اســهام كبــر يف
رصــد والتعامــل مــع املصابــن بهــذا
املــرض.
« يجــب تدريــب عامــة األطبــاء
باالحتياجــات الخاصــة مبريــض
التوحــد وكيفيــة التعامــل معــه ».
كــا ان سياســة العــدل واملســاواة
التــي تتبعهــا اململكــة يف تقديــم
العــاج للمواطنــن واملقيمــن

مد البلتاجي
الدكتور مح ّ

أستاذ واستشاري طب األطفال

كاف ـ ًة عــى حــد ســواء دون تفرقــة،
كان لهــا عظيــم األثــر لهــذا النجــاح.
وأدت حزمــة القــرارات واإلجــراءات
االحرتازيــة التــي اتخذتهــا الحكومــة
مــن تدابــر وقائيــة ومتابعــة
للمســتجدات عــى املســتوي
العاملــي ،دورا َ هامــاَ يف نجــاح
اململكــة يف عبــور تلــك املحنــة.
ثــم تــأيت الفكــرة العبقريــة ،وهــي
خدمــة الفحــص مــن املركبــات
والتــي أدت إىل تســهيل اإلجــراءات
وتجنــب االختــاط والحفــاظ
عــى تدابــر التباعــد االجتامعــي
للحــد مــن انتشــار الفــروس مبــا
يحفــظ صحــة وســامة املواطــن
واملقيــم .وســاهمت خدمــة
توصيــل األدويــة للمنــازل وتقديــم
االستشــارات الطبيــة عــن بعــد
والجهــود التطوعيــة التــي قــام

بهــا العديــد مــن املواطنــن
واملقيمــن مســاهمة جليــة يف
هــذا النجــاح .ثــم يــأيت النجــاح الكبري
لربنامــج التطعيــات ليكمــل تلــك
املنظومــة ويســاند املجهــودات
الجبــارة التــي قامــت بهــا الكــوادر
الطبيــة يف مملكــة البحريــن،
وليســاعد عــى كبــح جــاح تلــك
الجائحــة .كل هــذه األســباب بــدت
وكأنهــا ســيمفونية تعــزف بتناغــم
وتوافــق أدت ايل هــذا النجــاح الــذي
حــاز عــى اعجــاب واحــرام املجتمــع
الــدويل بــأرسه.
• البحريــن تتعــاىف مــن جائحــة
كورونــا فهــل آن األوان أن نتحــدّ ث
عــا بعــد كورونــا؟ ومــا أبــرز
االحــرازات التــي يجــب مراعاتهــا
للمحافظــة عــى هــذا التعــايف
خاصــة يف ظــل املتحــ ّور الجديــد
أو ميكــرون؟
بالفعــل بــدأت مملكــة البحريــن
يف التعــايف مــن جائحــة كرورنــا
وظهــر ذلــك جليــاَ يف سلســلة
املرشوعــات التــي أطلقتهــا
الحكومــة ســواء قصــرة أو طويلــة
األمــد وقــد تــم افتتــاح بعــض
مــا
هــذه املرشوعــات بالفعــل،
ّ
يــدل عــى ان اململكــة قــد بــدأت
يف التعــايف مــن تلــك الجائحــة،
والتفكــر يف حقبــة مــا بعــد

كورونــا .إال انــه يف نفــس الوقــت
ال يجــب ان ننــي ان املــرض مــا
زال موجــودا وأن هنــاك بعــض
الــدول بــدأ املتحــور الجديــد يف
االنتشــار بهــا ،وإن دل ذلــك عــى
يشء فإمنــا يــدل عــى انــه مــا زال
مبكــرا أن نتخــى عــن اإلجــراءات
االحرتازيــة وأننــا مــا زلنــا بحاجــة إىل
أن نســر يف نفــس الطريــق
الــذي بدأنــاه ملتزمــن ســواء
كأفــراد يف املجتمــع أو كحكومــة
ومســؤولني .كــا يجــب التخــي
عــن األنشــطة عاليــة املخاطــر
(مثــل الســفر للســياحة) والتــي
ميكــن االســتغناء عنهــا أو تأجيليهــا
مؤقتــاَ لحــن تنقشــع الغمــة
وتنجــي األزمــة .ويجــب املــي
قدمــا يف برنامــج التطعيــات
وتطويــره ليتناســب مــع املتغــرات
والطفــرات والتحــ ٌورات التــي ميــر
بهــا الفــروس.
• مل يقــع إهــال األطفــال ذوي
االحتياجــات الخاصــة يف مملكــة
البحريــن يف ظــل جائحــة كورونــا،
وإمنــا ازداد الوعــي مبشــكالتهم
فــا أبــرز املشــكالت التــي
انكشــفت مــع الجائحــة بخصــوص
هــؤالء؟
ألقــت الجائحــة بظاللهــا وآثارهــا
الكبــرة عــى صحــة األطفــال ذوي

االحتياجــات الخاصــة وحرمتهــم مــن
فــرص عديــدة لتحســن حالتهــم،
خاصــة مــع االنقطــاع الهائــل
للمتابعــة الطبيــة وإعــادة التأهيــل
أثنــاء اإلغــاق .وصعوبــة التواصــل
الجســدي الــذي يحتاجــه الطفــل
ذوي االحتياجــات الخاصــة لتنميــة
وتطــور قدراتــه الذهنيــة والجســدية
التباعنــا سياســة التباعــد الجســدي
(وليــس االجتامعــي ألننــا يجــب أن
نقــوي مــن تواصلنــا االجتامعــي
يف تلــك األزمــة) .حيــث كان
لإلغــاق آثــار ســلبية عــى الــروح
املعنويــة والســلوك والتفاعــات
االجتامعيــة يف نســبة كبــرة قــد
تصــل إىل خمســن باملائــة مــن
األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة.
كــا أن هنــاك العديــد مــن األدلــة
التــي تشــر إىل أن الفــروس
نفســه ،وكذلــك اإلجــراءات التــي
نتخذهــا الحتــواء انتشــاره ،قــد تؤثــر
بشــكل ســلبي عىل األطفال ذوي
اإلعاقــة وعائالتهــم .هــذا باإلضافــة
إىل أن بعــض الظــروف الصحيــة
األساســية لألطفــال ذوي اإلعاقــة
واالحتياجــات الخاصــة قــد تعرضهــم
لخطــر أكــر لإلصابــة بالفــروس
واملعانــاة مــن املضاعفــات بدرجــة
اعــى .كــا يواجــه األطفــال ذوو
االحتياجــات الخاصــة ،خاصــة أولئــك
الذيــن يعانــون مــن صعوبــات يف
عالية للتدخل المبكر

41

مجــاالت الســمع والبــر واألداء
املعــريف ،صعوبــة يف اتخــاذ
أمــور رضوريــة كاإلجــراءات الوقائيــة
خــال فــرات الوبــاء .لــذا يجــب علينــا
إعــادة التقييــم املنتظــم لحاالتهــم
النفســية والجســدية ومحاولة إيجاد
وســائل بديلــة للعــاج .كــا أن دعــم
األرس وضــان اســتمرارية الرعايــة
أثنــاء الجائحــة هــو أمــ ًرا رضوري
للغايــة.
• كــم يبلــغ عــدد املســجلني
كمصابــن باضطــراب طيــف
التو ّحــد يف مملكــة البحريــن؟
العــدد الرســمي لألشــخاص
املصابــن بالتوحــد واملســجلني
بــوزارة العمــل والتنميــة االجتامعيــة
حتــى اآلن -يصــل إىل مــا يربــوعــن تســعامئة شــخص تقري ًبــا.
إال ان هنــاك الكثــر مــن الحــاالت
غــر املســجلة ســواء كانــت نتيجــة
لعــدم وجــود تشــخيص دقيــق أو
نتيجــة لعــدم تســجيل تلــك الحــاالت
بصــورة رســمية لســبب مــا أو آلخــر.
لــذا اعتقــد أن عــدد األشــخاص
املصابــن بالتوحــد بالبحريــن قــد
يصــل ايل أكــر مــن  1300حالــة.
لــذا أقــرح ان يكــون هنــاك ســجل
وطنــي لتلــك الحــاالت (National
)Registry
• مــا أكــر رشيحــة عمريــة مــن
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املصابــن بطيــف التوحــد يف
ا لبحر يــن ؟
األطفــال ميثلــون الرشيحــة األكــر
مــن املصابــن بطيــف التوحــد
خاصــة دون العــارشة مــن العمــر.
وبالرغــم مــن أن اضطــراب طيــف
التوحــد عــادة مــا يرافــق الشــخص
مــدى الحيــاة ،إال أن حــدة األعــراض
قــد تقــل مــع تقــدم العمــر خاصــة
مــع وجــود تدخــات وعالجــات ناجحــة
ومنهــم مــن ينعــم بالشــفاء التــام.
لــذا غالبـاً مــا يقــل العــدد مــع التقدم
يف العمــر .والتوحــد نســبته أكــر
بــن الذكــور منــه بــن اإلنــاث حيــث
ميثــل الذكــور مــن  5-4أضعــاف
اإلنــاث.
• كيــف تق ّيــم جهــود وزارة الصحــة
واألطــراف املتداخلــة يف تنفيــذ
االســراتيجية الوطنيــة لحقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة؟
تتضافــر جهــود وزارة الصحــة
والهيئــات املســاعدة يف تنفيــذ
الرؤيــة الوطنيــة لدعــم األشــخاص
ذوي اإلعاقــة وتذليــل الصعــاب
التــي تواجههــم ومســاندتهم
صحيــاً ،ومعنويــاً ،ونفســياً،
واجتامعيـاً .كام تســاند تلــك الجهود
الجهــات التطوعيــة ســواء مــن أفــراد
أو جمعيــات أو هيئــات .إال انــا كميــة
التحديــات التــي تواجــه ذوي اإلعاقــة

كبــرة للغايــة وطوابــر االنتظــار
طويلــة .ونحتــاج اىل جهــد أكــر
ســواء عــى مســتوي الدولــة
كحكومــة ممثلــة يف وزارة الصحــة
ووزارة العمــل والتنميــة االجتامعيــة
والهيئــات األخــرى أو عــى مســتوي
األفــراد كمجتمــع .فــا زال الطريــق
طويــا للوصــول إىل أفضــل وضــع
لــذوي اإلعاقــة.
• يعتمــد الكثــرون مصطلــح
«التو ّحديــن» لوصــف املصابــن
التوحــد
باضطرابــات طيــف
فــا تعليقــك وأنــت الباحــث
واملتخصــص يف هــذا العلــم؟
اســمح يل بالبدايــة أن اصحــح
املصطلــح املســتخدم لوصــف
األشــخاص الذيــن يعانــون مــن
التوحــد ووصفهــم بالتوحديــن
فهــذا خطــأ كبــر يف حــق هــؤالء
األشــخاص اذ ينــزع عنهــم الصفــة
البرشيــة ويدمغهــم بوصمــة
املــرض وهــذا مــا يجــب ان نتجنبــه
اذ أن اســتخدام هــذا اللفــظ يف
العــرف الطبــي غــر أخالقــي (non-
 )ethicalفــا يجــب مثــا أن ن ِ
ـف
َصـ َ
املــرىض الذيــن يعانــون مــن انيميــا
الخليــة املنجليــة باملنجليــن مثــا
او األطفــال الذيــن يعانــون مــن
متالزمــة داون بالداونيــن مثــا.

• عنــد مراجعــة املراكــز الصحيــة
أو املستشــفيات يعــاين بعــض
أوليــاء األمــور بســبب عــدم قــدرة
أبنائهــم املصابــن بطيــف التو ّحــد
م تنصــح يف
عــى االنتظــار ،فبــ َ
هــذا املجــال عمومــا؟
مــا يعانيــه أوليــاء األمــور أثنــاء
االنتظــار عنــد مراجعــة املراكــز
الصحيــة أو املستشــفيات
فهــو أمــر يحتــاج إىل لقــاء
خــاص بــه .نظــرا ألن هــؤالء
األطفــال أكــر عرضــة
لحــاالت الطــوارئ الطبيــة
مقارنــة بأقرانهــم غــر
املصابــن بحــوايل ،%30
والتــي تــزداد إىل  %70لــدى
املراهقــن الذيــن تــراوح
أعامرهــم بــن  15و 18عا ًمــا.
وتعــد زيــارة املركــز الصحــي أو
املستشــفى وبخاصــة قســم
الطــوارئ تحديــاً حقيقيــاً لــكل مــن
الطبيــب والطفــل وارستــه ،نظــرا ً
لصعوبــة التعامــل مــع األطفــال
املصابــن بالتوحــد بســبب العديــد
مــن العوائــق مبا يف ذلك مشــاكل
التواصــل والســلوك والقلــق .كــا
أن هــؤالء األطفــال أيضً ــا أكرث عرضة
للعــاج غــر املناســب نظــرا ً لعــدم
وضــوح األعــراض بشــكل جــي ،او

المتزاجهــا بأعــراض التوحــد والتــي
قــد تصعــب مــن قــدرة الطبيــب
عــي التشــخيص الســليم.

• كيــف تقيــم دكتــور جهــود
مركــز عاليــة للتدخــل املبكــر يف
رعايــة مــرىض طيــف التوحــد؟
يعــد مركــز عاليــة للتدخــل املبكــر
مــن أوائــل املراكــز املتخصصــة
يف رعايــة مــرىض طيــف التوحــد

يف البحريــن والخليــج والــرق
األوســط .ولــه العديــد مــن األيــادي
البيضــاء يف هــذا املجــال،
ومســاهامت كبــرة وإيجابيــة يف
الدمــج الرتبــوي لــذوي االحتياجــات
الخاصــة مبــا فيهــم مــريض طيــف
التوحــد .كــا ان لــه دور كبــر
يف نــر الوعــي املجتمعــي
الحتياجــات ومتطلبــات وطــرق
التعامــل مــع تلــك الرشيحــة
مــن املجتمــع مبــا فيهــا عقد
املؤمتــرات املتخصصــة
واملوجهــة لــكل مــن
املهنيــن وأرس األطفــال
ذوي االحتياجــات الخاصــة.
وملعرفــة مــدي الثقــة يف
هــذا املركــز انظــر فقــط إىل
قوائــم االنتظــار لــدى املركــز.
ومــن هنــا أرى أنــه يجــب علينــا
كمجتمــع مســاندة تلــك املراكــز
وتســهيل مهامهــا يف خدمــة تلــك
الرشيحــة العزيــزة عــى قلوبنــا.
«يجــب أن نعــرف أن كل طفــل
مصــاب باضطــراب طيــف
التوحــد مختلــف عــن نظــره،
فيجــب أال نقــارن طفــل مصــاب
بالتوحــد بطفــل آخــر مصــاب
بالتوحد».
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عالية تحتفي بالمعلمات والمعلمين
في يوم المعلم العالمي

ّ
ـه التبجيـــا
ـم
للمعل ِم َو ِّفــ ِ
ُقــ ْ
ّ
َ
يكون رسوال
المعل ُم أن
ـاد
كــ َ
تحــت شــعار (قــم للمعلــم و ِّفــه التبجيــا) ،وبرعايــة مــن الدكتــورة الشــيخة رانيــة بنــت عــي آل خليفــة ،رئيــس

جمعيــة البحريــن لألطفــال مــن ذوي صعوبــات الســلوك والتعلــم ،نظّــم مجلــس الطلبــة يف مدرســة عاليــة
الوطنيــة يف اليــوم الخامــس مــن أكتوبــر  ،٢٠٢١احتفــاال عــى رشف املعلّمــن األعــزاء مــن جميــع املراحــل

معربــن عــن شــكرهم وامتنانهــم لتفانيهــم وجهدهــم و حرصهــم عــى الطــاب.

وقــد ألقــى الطــاب أشــعا ًرا و أغــاين لشــكر املعلمــن وق ّدمــوا بعــض الهدايــا كعربــون امتنــان للمعلمــن .وقــد
حرصــت الدكتــورة الشــيخة رانيــة بنــت عــي آل خليفــة ،الرئيــس لجمعيــة البحريــن لألطفــال مــن ذوي صعوبــات

الســلوك و التعلــم ،عــى حضــور الفعاليــة وتقديــم الشــكر إىل جميــع املد ّرســن يف هــذا اليــوم املميّــز .كــا

ق ّدمــت لهــم هدايــا تذكاريــة لالحتفــاء بهــذه املناســبة الســنوية الســعيدة.
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Alia Celebrates Male and Female Teachers
in World Teachers’ Day

Rise for the teacher in due reverence
A teacher is akin to an apostle
Under the slogan (Rise for the teacher in due reverence), kindly sponsored by Dr. Sheikha
Rania bint Ali Al Khalifa, the Secretary-General of Bahrain Society for Children with
Behavioral & Communication Difficulties, Students Council Board of Alia National School
has celebrated on 5 October 2021, in honor of the dearest teachers of all grades, expressing
its recognition and appreciation for their efforts and dedication and concern with students.
The students recited poetry and songs to thank the teachers and presented gifts as a token
of appreciation. Dr. Sheikha Rania bint Ali Al Khalifa, the Secretary-General of Bahrain
Society for Children with Behavioral & Communication Difficulties was keen on attending
the event and thanking all teachers on that special day. She gave them souvenirs to celebrate
this happy anniversary.
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suffer because their children
with autism spectrum cannot
wait, what is your advice in
this field generally?
The suffering of parents during
visiting health centers or
hospitals is an issue that needs
a special interview. Due to that
children are more vulnerable
to medical emergencies
compared with their
non-infected peers by
30%, which increases
to 70% for adolescents
between the ages of 15
and 18. Visiting health
centers or hospitals,
especially emergency
department is a real
challenge for the doctor,
child, and family, because
of the difficulty of dealing
with children with autism
spectrum due to several
impediment s , including
communication, behavior, and
anxiety problems. Also, those
children are more vulnerable to
inappropriate treatment, due
to a lack of clear symptoms
or mix with autism symptoms
which make it difficult for the
doctor to diagnose properly.

• How do your doctor rate Alia
Centre for Early Intervention
in the care of patients with
autism spectrum?

Alia Centre for Early
Intervention is one of the
earliest specialized centers in
the care of patients with autism
spectrum in Bahrain, the Gulf,
and the Middle East. And has

several white hands in this
field, and great and positive
participation in educational
integration of people with
special needs including
people with autism spectrum.
It has also a significant role
in raising public awareness
towards needs, requirements,
and methods of dealing
with this segment of
society, including holding
specialized conferences
directed to professionals
and families of children
with special needs. To
know how trustworthy
this center is, just see
the waiting lists of the
center. That is why I see
that we all as a society
should support those
centers and facilitate their
tasks to serve this segment
that is dear to our hearts.
<<Wewe should know that
ever y child with autism
spectrum is diff erent from
his peer, so, we should not
compare a child with autism
spectrum with another child
with autism spectrum. >>
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taking necessary measures as
preventive measures during
the period of the pandemic.
So we should regular
revolution of their mental and
physical cases and try to find
a relative means for treatment.
As the support of families and
ensuring the continuity of care
during the pandemic is a very
necessary thing.
• How many people have
Autism Spectrum Disorder
registered in the Kingdom of
Bahrain?
The official number of People
with autistic people registered
in the Ministry of Labour and
Social Development -up to
date - reaches about nine
hundred. However, many cases
are not registered whether for
lacking accurate diagnosis or
for failure to officially register
these cases for some reason
or another. So, I think the
number of autistic people may
reach more than 1300 cases in
Bahrain. I suggest that there
should be (National Registry)
for those cases.
• What is the largest age
group with autism in Bahrain?
The children with the autism
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spectrum are the largest,
especially those under the
age of 10. Although Autism
Spectrum Disorder is lifelong,
the severity of symptoms
may decrease with age
especially with the successful
therapeutic inter ventions
and some of them have a full
recovery. Thus, the number
decreases with age. Autism is
more in males unlike females
because males represent 4-5
times as females.
• How do you evaluate the
effor ts of the Ministr y of
Health and relevant parties
in executing national strategy
for the rights of people with
special needs?
Ministry of Health and bodies
assisting in the implementation
of the national vision join
forces to support persons with
special needs, overcoming
their difficulties and their
health, moral, psychological,
and social support. The efforts
help volunteer organizations
whether people or societies
or institutions. Challenges
that face people with special
needs are huge and waiting
queues are long. We need
much greater effort either in

the State as a government
represented in the Ministry
of Health, Ministry of Labour
and Social Development, and
other institutions or on an
individual level as a society.
The way is still long to reach
the best conditions for people
with special needs.
• Many people adapt the
“ autistic” term to describe
autism spectrum disorders,
what is your comment as a
researcher and specialist in
this field?
In the beginning, let me
correct the term used to
describe autism spectrum
disorders and describe them
with autistics, That’s a great
mistake for these people. As
it dehumanizes them and
integrates them with the
stigma of the disease, and
we should avoid that, as
using this term is unethical in
medical custom (non-ethical).
For example, we should not
describe people with sickle
cell anemia by sickles or
describe children with down
syndrome by downs.
• When visiting health centers
or hospitals, some parents

in this success. Then, the
great success of vaccination
schedule in order to complete
this organization, to support
the great efforts that carried
out by the medical staff in the
kingdom of Bahrain, in order to
help in reining this pandemic.
All of these reasons have
seemed as a symphony played
in a harmony that lead to this
success which has been had
the respect and pride of the
whole international society.
• Bahrain has been recovered
from the corona pandemic, so
it is time to speak about what
is after corona? What are the
most prominent precautions
we should be considered to
keep this recovery especially
under the new mutant or
omicron?
The kingdom of Bahrain has
been begun to recover from the
corona pandemic and this was
obvious in the set of projects
that have been launched by
the government even if it
was short or long-term, some
projects have been opened
already, which indicated that
the kingdom has been begun
to recover from that pandemic,
and thinking of the period after
corona. But at the same time,
we shouldn’t forget that the

disease still exists and there
are some countries in which
the new mutant has been
begun to spread, and if it
was indicated something, it is
indicated that it still early and
to give it up the preventive
measures and we still in need
to walk in the same path we
have begun it committed even
if as individuals in society or
as a government and officials.
As well as we should give up
the high-risk activates (such
as travel for tourism) which
we can eliminate or delay
temporarily until the gloom
goes off and the situation
comes off. We should proceed
with the vaccinations schedule
and develop it to suit the
changes and mutations in
which the virus passes.
• Children with special needs
have not been selected in the
Kingdom of Bahrain under the
Corona pandemic, rather an
awareness of their problems
has increased. What are the
most prominent problems
that have been exposed to
the pandemic regarding
these?
The pandemic has been laid
its shadow and great effort
over the children with special
needs and prevented them

from a lot of chances to
improve their case, especially
with the huge interruption
of medical follow-up and
rehabilitation during closure.
And the difficulty of physical
communication that the child
with special needs to improve
and develop his mental and
physical ability to follow up the
physical distant management
(and not a social person
because we should strengthen
of our social communication in
this situation).
The locket has a negative
effect on the spirit, behavior,
and social interactions in a
great number that may be
reached to fifty percent of
children with special needs, as
there is a lot of evidence that
indicated to the virus, as well
as the measures that we take
to control its spread, that may
affect negatively on children
with special needs and their
family. In addition, some of
the main health conditions of
children with special needs
expose them to a great danger
of infection with the virus and
suffering from complications
with the highest degree.
As the children with special
effects face, especially in
hearing and sight fields and
cognitive performance in
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Investigation

Alia Centre for Early Intervention is one
of the earliest specialized centers in the
care of patients with autism spectrum
in Bahrain, the Gulf, and the Middle East.
Special and distinctive care of children with
autism spectrum in the kingdom of Bahrain
• First of all, welcome to you
doctor, and we want you to
introduce yourself to the
readers of Alia magazine:
Im Dr. Mohammed Elbeltagey
professor and consultant of
pediatrics at Tanta university
and university medical center
in king Abdullah city, Arab
Gulf university in the kingdom
of Bahrain. I have made a lot
of scientific researches in
the field of pediatrics and I
had a lot of publications and
medical books as well as Im
an international reviewer in
a lot of scientific fields and a
scientific auditor in a number
of them.
• The kingdom of Bahrain
is at the top of a respected
and honorable classification
in recovering of corona
pandemic, so what are the
most important reasons that
helped us?
There are a lot of reasons that
led to this impressive success
that was praised by all world
health organizations. The
prudent management of crown
prince›s highness and the
prime minister and directive
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of his majesty the king (may
Allah protect them) and in
the first place of this success.
Without that truthful desire
in passing the kingdom from
this situation. There are a lot
of other reasons that helped
this success and one of them
is the awareness of Bahraini
citizens and the readiness
of the kingdom for these
situations. The best example
of that is e-government
and its ability to employ
information
technology
and communication, which
has helped to launch the
application
(awarenes s
society), which had a great
contribution to monitor and
deal with those suffering from
this disease.
<<General physicians should
be trained with the special
needs of the patient with
autism and how to deal with
him>>.
Jus t i c e
a nd
e qua l i t y
management has been used
by the kingdom in providing
treatment for citizens and
all residents alike without
distinction. It had a great

Dr. Mohammed Elbeltagey
Professor & Consultant Of Pediatrics

impact on this success.
A set of decisions and
preventive measures taken
by the government, including
preventive measures and
follow-up of the developments
worldwide, an important role
in the success of the kingdom
in passing that ordeal. Then,
the bright idea comes, which
is the examination vehicles
service which has been led
to facilitate measures, avoid
sociability, and keep the
measures of social distance
to limit the spread of the virus
that keep the health and safety
of citizens and residents. The
delivery service of medicine
of homes, providing distance
medical consultations, and
voluntary efforts that a lot of
citizens and residents have
been an obvious contribution

Survey
1. What is your name?
Mohammed Yousif Khalifa Ahmed
2. How old are you?
18 years old.
3. When did you join Alia National School?
2013-2014
4. Can you share any good memories about Alia National School?
My unforgettable memories are the ones I attended school events like Going green,
Think pink, united nation programme, national day and sports day. Then I also had a
chance to participate in the play as wild cow and magician.
5. Do you have supportive classmates?
Yes I have, Abdul Aziz, Mariam Ahamed. They are very good supporters.
6. Are you facing any type of harassment from school?
I don’t face any kind of harassment from school
7. How do you find the subject, are there any kind of challenges that you face?
Yes, I have challenging subjects like math and creative writing.
In math I have challenge in problem solving part. And creative writing, I need help
particularly in producing an original poem.
8. How did you overcome these challenges?
With the help of my parents and teachers I was able to overcome these challenges.
9. How does your family help you pass the new experiences in your studies?
My family helps me in my studies by providing a shadow teacher and tutor. They help
me to understand my lesson, to do my homework, project and most especially for the
preparation of my exams.
10. What are the facilities does the schools provide for easy work?
Facilities in school are well maintained and I am benefitted by these facilities. For in
study the library is a place that I could use books computer with the help of school’s
internet. There is a study room for us to go to study alone with our shadow teacher.
11. Do you think school provides you with adequate sports facilities?
Yes, school provides adequate sports facilities.
12. What kind of sports do you like?
Basketball, volleyball
13. What do want to learn next?
I want to learn about computers.
14. What do you want to be in future?
I want to be a computer programmer.
15. What are your wishes this year?
My wishes are that all my classmates come to school, and also like to widen my
vocabulary in both Arabic and English.
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differences of all students.
Last but not least, for a truly
successful mainstreaming,
suitable job opportunities must
be provided for all graduates
with their differences .
Moreover, in order to complete
the successful mainstreaming
in society by preparing a
successful citizen who is a
product that is beneficial to
his family and his country.
Governmental and private
institutions should present
material and service support.
Moreover, it should facilitate
and overcome obstacles that
may prevent any step to help in
the success of mainstreaming.
• Can you tell us some
successful experiences of
mains t reaming children
from Alia Center in Bahrain
schools?
The Last academic year, the
first class of mainstreaming
students who obtained a high
school certificate graduated,
and from here we congratulate
them once again. They have
been accepted in different
universities in Bahrain to
complete their career and
scientific aspirations in
higher education, moreover,
to complete the university
degree that enables them to
engage in the labor market
and mainstream into society
and to be productive and
useful citizens for themselves
and their country.
Some students who were
mainstreamed in the early
stages of the school, and after
a period of intensive individual
support provided to them,
the behavior was modified,
their social and academic
skills were developed, and
the support provided to them
was gradually reduced until
they are now able to continue
their educational path inside
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the school without special
support for them.
•
In the case of failing to
mainstream, what should be
done with a child with Autism?
We cannot say that
mainstreaming has failed, but
there are always alternative
plans to develop students’
academic and social skills
by changing the educational
environment to an appropriate
learning
e nv i r o n m e nt ,
furthermore, we can change
the level of support required
to develop skills. There are
many types of mainstreaming,
full mainstreaming, partial
mainstreaming, and even
individual education, and
all of this takes place after
a period of observation and
assessment for each case.
• Some people see that the
real mainstreaming starts
from the age of Kindergarten.
What do you think of this?
Doubtless, as it›s worthwhile
to start mainstreaming and
support early in parallel
with the development of the
child›s development mentally
and physically, to reduce
the educational, skill, and
academic gap and behavior
disorder that can happen if
the child does not receive
appropriate support early.
Alia Newsletter had an
interview with the student...
On the other hand, Alia
Newsletter met with the Amal
Ibrahim - the mother of the girl
Fatima Ali Al-Arab, who was
mainstreamed into the Alia
National School and reported
the following: «My daughter
joined Alia National School
at the age of 5 years and 8
months, and at first she faced
some difficulties because of the
curricula and the commitment
of it. The child felt the tension,
but the issue was dealt with

encouragement. The teachers
deal professionally and there
is an assistant teacher with
the Autistic student to help
him follow the lesson in the
classroom. In addition to I
have noticed a remarkable
development in the academic
and social levels of my
daughter».
She indicated that her
daughter is not like a normal
child because of the specificity
of the condition. Nevertheless,
they treated her like a normal
student, in matters related
to the academic curricula.
Hence, I had some notes on
the curricula because they
are difficult for their condition,
especially at this critical time,
and distance learning. She
said I faced great difficulty».
Furthermore, she added: «In
my personal view, Autism
Children are not less than
their peers, and the real
mainstreaming starts from
the age of Kindergarten.
They should be not excluded
due to their differences,
especially the development
of the child depends on the
whole society not only on his
parents. I wish with all my
soul, stopping to set complex
criteria for accepting Autistic
children in schools. Instead,
establishing governmental
schools to take care of
them, providing sufficient
specialists in government
schools. Moreover, follow-up
of the child in a right way. The
number that they announced
and their mainstreaming is
negligible compared to the
number of children on the
Autism Spectrum Disorder,
those who cost their families
huge sums of money to
rehabilitate them».

• The Kingdom of Bahrain
has achieved a considerable
step in Mainstreaming the
children with special needs
in schools. What about Alia’s
Center students? What is
the total number of children
mainstreamed?
The number of students
mainstreamed in schools till
now is 150 students.
• When do we decide that the
child shall be mainstreamed? And
what are the conditions for this?

When a child with special
needs has skills commensurate
with the ability to learn in the
general education track, in a
group learning environment
with the provision of the
necessary support, then we
decide to mainstream him.
We determine the ability
to mainstream through a
process of qualification and
preparation, and then a prior
assessment to ensure the
availability of these skills.

The Successful Mainstreaming
• Ac c or d i ng t o y o ur
point of view, how does
Mains t reaming
be
successful? Some of the
relevant par ties in the
success of Mainstreaming?
It is to mainstream the student
into a supportive educational
environment that allows him
to learn and interact in all
educational activities inside
and outside the school,
develop social and life skills.

• Some of the relevant
parties in the success of
Mainstreaming?
All elements of society help
and support the successful
Mainstreaming. Therefore,
the establishment of wellprepared schools to receive
categories of students with
special needs - or as we
like to call them people of
determination - in terms of
space, capabilities, necessary
modern technologies, and
various learning resources.

Moreover, establishing his
character in order to make him
a successful and productive
citizen for his family and
country in the future.
Successful Mainstreaming
requires the preparation of an
inclusive society that accepts,
understands, coexists, and
supports the other with all
its differences. knowing that,
this preparation starts with the
rehabilitation of students of
the school who are the future
of society.

Fur thermore, successful
mainstreaming requires
preparation, rehabilitation, and
training of educational and
administrative staff capable
of accepting and educating all
students with their individual
differences.
Successful mainstreaming
also requires adaptable and
modified curricula, teaching
metho ds .
Fur thermore ,
flexible and differentiated
assessments accommodate
the various abilities and
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How does Mainstreaming be successful?
Some of the relevant parties in the
success of Mainstreaming?

The Kingdom of Bahrain has a pioneering experience in mainstreaming children with autism
into public or private schools. Moreover, some successful experiences have contributed to
raising the skills of students in this category. Nevertheless, many parents confirm the real
diff iculties that their Mainstreamed children are facing, especially in benefiting from the
normal educational plan. Furthermore, in the point of view of these parents, these students, at
least in the first stage, need a specific educational program according to the requirements and
capabilities of each student, which means, the education should be personalized according
to the needs of each child. The parents also asked for training the teachers to deal with this
category or to provide specialists to deal with them.
In this context, “Alia Newsletter ” strives to monitor the mainstreaming experiences that
take place in Alia School. Here, she met Ms. Hanan Abdel Razzaq Salem, the coordinator of
the special education program at Alia National School. She also met the students who were
mainstreamed and with Fatima Al Arab’s mother after she was mainstreamed, and this was
an integrated investigation.
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Talk to their teachers and therapists and try to align on a consistent set of techniques and
methods of interaction so you can bring what they're learning home
3. PUT PLAY ON THE SCHEDULE. Finding activities that seem like pure fun, and not more
education or therapy, may help your child open up and connect with you.
4. GIVE IT TIME. You'll likely try a lot of different techniques, treatments, and approaches
as you figure out what's best for your child. Stay positive and try not to get discouraged if
they don't respond well to a particular method.
5 TAKE YOUR CHILD ALONG FOR EVERYDAY ACTIVITIES.
If your child's behavior is unpredictable, you may feel like it's easier not to expose them to
certain situations. But when you take them on everyday errands like grocery shopping or
a dining at a restaurant, it may help them get them used to the world around them.
6. GET SUPPORT. Whether online or face-to-face, support from other families, professionals,
and friends can be a big help. Create a village of friends and family who understand
your child’s diagnosis. Friendships may be difficult and your child will need support in
maintaining those friendships. Support groups can be a good way to share advice and
information and to meet other parents dealing with similar challenges individual, or family
counseling can be helpful, too. Think about what might make your life a little easier, and
ask for help.
7. TACKLE THE BIG ISSUES ONE AT A TIME- perhaps it’s sleeping, or eating, or potty
training. Pick an issue and prioritize.
8. LOOK INTO RESPITE CARE. This is when another caregiver looks after your child for a
ne to give you a short break. You’ll need it, especially if your child has intense needs due
to ASD. This can give you a chance to do things that restore your own health and that you
enjoy, so that you come back home ready to help
Speech therapist from Al Maali
Naema Laila Shamsudheen
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Here are some of the abilities kids pick up from speech
therapy:
• Grow his/her vocabulary
• Stimulate receptive language (what the child
understands)
• Stimulate expressive language (how the child uses
words for communication)
• Strengthen mouth and jaw muscles, if necessary
• Growing more aware of body language /facial
expressions and situational context
• Clear articulation, Voice and tone modulation
With these skills, it becomes easier to:
• Start a conversation instead of only replying when spoken to
• Understand questions and provide relevant responses
• Hold conversations, exchanging ideas and concepts
• Build relationships through face-to-face communication
Speech therapy isn’t all about words – it can help teach autistic children how to connect
words to other cues
Advice from a speech-language pathologist
Trust your parental instincts
Once your child has been evaluated by a speech-language pathologist. At home, you
as a parent know best which time of day your child is most likely to feel productive and
cooperative.
You know which room aids concentration and you know which aspect of his/her special
interests can be incorporated to further speech and language development.
1. FOCUS ON THE POSITIVE. Just like anyone else, children with autism spectrum disorder
often respond well to positive reinforcement. That means when you praise them for the
behaviors they're doing well, it will make them (and you) feel good.
Be specific, so that they know exactly what you liked about their behavior. Find ways to
reward them, either with extra playtime or a small prize like a sticker.
2. STAY CONSISTENT AND ON SCHEDULE.
People on the spectrum like routines. Make sure they get consistent guidance and
interaction, so they can practice what they learn from therapy.
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How early should speech therapy begin for autistic children?
There’s really no such thing as “too early” to begin therapy. After all, early intervention
is available for young children from birth to age three. Kids are typically diagnosed with
autism when they’re toddlers, but can also be diagnosed as early as two years old.
Language problems often become evident even before a diagnosis is certain.
Research suggests at least 65% of preschoolers with autism learn to communicate and
pick up language skills if they start therapy early.
Most infants should start to say “mama” or “dada” around the age of one year. By 18 months,
most will say other short words like “no”. If your child is slow to develop language, it can
be a sign of autism spectrum disorder or a developmental disability
Parents may be tempted to take the “wait and see” approach if they have concerns that
their child may be delayed, but it’s best to reach out for help as soon as possible.
How speech therapy and speech therapist helps ASD kids?
Parents often share sadness at how much their kids struggle with
frustration, because they lack the means to express themselves.
So while parents may not be in a (professional) position to identify,
treat, and help children overcome speech and language disorders,
at home supplementing of therapy is beneficial to your child to
develop better speech and language skills.
Speech Pathology & Therapy is a clinical practice to identify, diagnose, prevent,
treat, and manage a variety of speech and language deficits and/or developmental
challenges.
The benefits of speech therapy for children with autism are plentiful, the power of
expression and communicating rates highly among these.
In cases where the child is unable to speak or has minimal speech abilities,
speech therapy is still relevant. In case for children who are on the milder
end of ASD. While they may use complex words and phrases, speech
therapy can help them strengthen the areas that give them trouble, such as
understanding tone and volume and incorporating nonverbal skills.
Sessions may take place one-on-one, in small groups, in the classroom, or
a combination.
Delay in speech and language looks different for every autistic child, so the SLP
will create an individualized treatment plan based on the initial assessment and on your
autistic child’s age and the specific skills he/she needs to build.
عالية للتدخل المبكر
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RETHINKING AUTISM
Autism Spectrum Disorder (ASD), often known colloquially as just “autism”, is a neuro
developmental condition present in kids from birth and usually detected in the first few
years of life. Its symptoms can occur in any combination and with varying degrees of
severity.
For a child with ASD, their development manifests in different ways. Some tend to
struggle with communicating, linguistic understanding and interacting with people
and the development of cognitive skills is delayed.
Signs that a child may need speech therapy
By the time a child with autism turns three, he/she typically starts to show some signs of
struggling with his/her communication skills.
For instance:
• Unusual pattern of language development. May say more than they understand or may
have strong labeling skills, but difficulty requesting or communicating flexibly.
• Often have limited gesture use, and difference in joint attention, poor eye contact
• Difference in socialization, repetitive behaviors /special interest, and
sensory differences.
• Humming or singing words and sentences for an extended period
of time.
• Echolalia: Repeating the same phrases (repeating what they hear)
• Choosing the correct words, but speaking in a monotone without
any expressions or voice inflections.
• Making a range of sounds for communication without using actual words: such
as grunts, shrieks, and raspy noises.
• Not point at objects to show interest.
• Appear to be unaware when people talk to them ,but responds to other sounds.
• Finding it hard to mingle or say how they feel or what others are thinking and preferring
to be alone.
Autism and its influence on speech and language
The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.; DSM–5; American
Psychiatric Association, 2013) highlights communication deficits as one of
the core diagnostic criteria of autism spectrum conditions.
For some parents, a delay in speech ultimately leads to their child’s autism
diagnosis. For others, their child on the spectrum may develop language in a
similar way when compared to neurotypical peers.
Research (Saalasti et al., 2001) found normal development of linguistic skills in
children with certain autistic kids, while comprehension of language presented
challenges. This emphasizes the importance of consulting with a speech-language
pathologist to determine the specific aspects of speech and language which needs to be
addressed for your child.
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movement of his hand
fingers, with the music
program, this behavior
was
highly
controlled,
and became able to play
many musical pieces; as
the negative behavior is
employed and using this
behavior in playing some
musical pieces that need
speed and be transformed
into positive behavior.
Also, there are several
music
programs
used
during music sessions that
help use hand fingers well.
With music, we enhanced
the team spirit of children
The music program in
Alia Center contributed
to enhancing group spirit
through participating in
the music education team
in Alia Center or through
several programs used
during the music session.
With music, we facilitated
knowledge
acquisition
through
converting
educational curricula into
educational songs.
We carried out several
programs
to
facilitate
educational
curricula
through music, as Alia
Center is a pioneer at the
level of the Ministry of
Education in the Kingdom
of Bahrain by presenting
programs that facilitate
educational curricula using
music education. Programs
are executed from a to
z by Alia Centre. During
the program, teachers of
learning difficulties from the
Ministry of Education came
to Alia Centre to train. We
have trained teachers and
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provided a distinguished
program; this program
received the admiration and
appreciation of the officials
of the Ministry of Education,
the Kingdom of Bahrain.
Effective
cooperation
among Alia Centre, Riffa
Preparatory Boys School,
and Talented Centre
We also were in the
precedence of composing
a joint music team between
the children of Alia Centre
and the music education
team of students from Riffa
Preparatory Boys School at
the Ministry of Education,
the Kingdom of Bahrain.
We also were in the
precedence of providing
the
outstanding
and
innovative program by the
music education team for
Alia Centre children with
Talented Centre in the
Kingdom of Bahrain.
All these programs are
accomplished by advanced
music education programs
in Alia Centre for Early
Intervention
and
Alia
National School in the
Kingdom of Bahrain.
Password: “ Hormone of
happiness in the brain”.
Everyone
responds
to
music at a specific level
of vibrations, as music
vibrations affect electrical
vibrations that appear in
the brain, music also affects
blood circulation regularity.
Music is a successful
treatment
for
autistic
children, it cheers up
children and stimulates
hormones of happiness in
the brain, which leads to

ease of overcoming several
disorders and transforming
them from a negative thing
to a positive thing.
Several music programs
help autistic children to
express their inner energies
positively. We will introduce
them to you in the coming
articles.
In conclusion:
Thank you so much and
we ask the success of God
for everyone and may God
bless our children and they
all be in the best of health
and the best levels in all
areas.

Music is the language of
emotion
This is what autistic children
need more than any other
language, as music strongly
affects autistic children
through
sense.
Music
can help autistic children
positively express their
inner potential.
We will review many living
examples of our long
experience with the children
of Alia National School and
Alia Center.
We treated articulation
disorders with music
When one of the students
came to Alia Center he had
major issues in pronouncing
words correctly, but through
our experience, we found
out that he has a musical
talent which was developed
until it became one of the
most beautiful voices in the
Kingdom of Bahrain. His
music talent bested many
other normal kids, and not
only that, but he also won
first place in the Holy Quran

competition in the Kingdom
of Saudi Arabia at the level
of the Arabian Gulf twice.
We treated shyness with
music
When one of our female
students came to Alia
Center she was known to
be very shy and spoke very
quietly, but now she can
sing in Arabic and English,
direct and train other
children, perform song
movements
amazingly,
play on many musical
instruments, and play by
ear. She also participate in
many celebrations, during
which she impressed all the
audience.
We
treated
shortsightedness with music
One of the children had
many negative behaviors
and eyesight problems.
When we tried to make a
musical program for him
he pushed the musical
instrument and broke it,
but with time and patience,

his negative behaviors
turned into positive ones.
Furthermore, we created
the idea of musical notes
with colors to help him learn
to play and to overcome
the problem (of foresight)
In addition to this, the
child turned into the best
musician through musical
notes with color. He also
became able to play by ear
on the piano.
One of the children suffered
from negative behaviors,
such as screaming and
unwillingness to listen to
loud sounds. Nevertheless,
with time and with the help
of the music program, he
became one of the best
musicians and could play
a large number of musical
instruments. Moreover, he
became able to lead the
music education team in
Alia Center.
With music, we treated
hyperactivity problems
One of the children has a
very high speed in
المبكر
للتدخل
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for early
intervention
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Music is a powerful treatment for
autistic disorders

Edward Hani Edward
The music teacher in Alia National School

Some researches proved that music has a very strong, effective role in treating autistic
children, and many specialists proved that scientifically, one of them is Tony Whitgram, a
music therapist from the United Kingdom.
Tony provided music therapy as a treatmen
t method that supports other treatment programs. In this article, we emphasize the importance
of music in treating autism disorders through our practical experience with the children of
Alia Center for Early Intervention and Alia National School in the Kingdom of Bahrain.
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Diff iculties that face the
autistic child in sports
There are some issues that
we face with them together,
for example:
o Some of them have the fear
of heights, including autistic
children that are afraid to
walk up and down the stairs,
therefore we had to create
some exercise movements
that included heights to make
them get used to heights
and eliminate their fear of
it. Therefore when doing an
exercise that includes heights,
we place it at the late stages
of the exercise movements so
as not to confront the child
directly with what he/she
fears.
The
neuromuscular
incompatibility that some
of them have, therefore
we do some exercises that
link between it and doing
the exercise movements,
especially exercises that
require body parts to function
at the same time, for example:
jumping with the hands up
while closing and opening
the legs.
The benefits of sports for
the autistic child
- Sports use the full energy of
the child, instead of him using
it to harm himself and others.
- Regulating movement and
stimulating the body and
blood circulation, which helps
focus and attention.
- Eliminating fear in children
by training on devices and
tools that are used in sports
activities.
- Ending the routine lifestyle
for autistic children, as they
get used to a particular thing
and refuse to change it,

therefore we help them to exit
this state by changing their
behavior via sports.
- Making the child more
social; as he doesn't do
sports alone, but with many
children, to make him used to
communicate with them.
The difference in capabilities
There are differences in
the physical capabilities of
children, but having them side
by side raises their abilities of
imitation. We present these
exercises for example:
1. Walking.
2. Running.
3. Jumping.
4. Crawling.
5. Throwing exercises.
6.
Exercises for some
particular parts of the body
7. In addition to exercise
movements that include
sports stages, involving many
exercises that aim to develop
the child’s motor performance

competitions among children
to strengthen their spirit of
challenge and show the skills
they have learned during
the year. In that context, we
confirm that the management
of Alia Center provides
all the children’s sports
needs to raise their physical
capabilities.

The sections of the gym
class
We make sure to divide the
class into four sections:
1. A section for using the
sports devices
2. A section for exercises and
physical preparation
3. A section for sports stages,
including the variation of
skills
4. In the final section, the
children can freely play
with all the available fun
games, such as playing on
the trampoline, swing, or the
slider, so that the child exit
the gym happy.
Sports days and competitions
We also organize a sports
day every year and hold
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The role of sports in developing
the skills of autistic children
Mr. Kamal Abdul Rahman Abdullah Bahnasawy
A sports teacher in Alia Center

Sports for the autistic child is a healthy treatment method, as sports help reduce unwanted
behavior and increase wanted behavior in him. In this article, we will address the importance
of sports and the difficulties faced by the autistic child.
Autistic children and children with special needs are the purest members of society, they
have some spontaneous behaviors that need to be redirected in the right path with our help.
These behaviors are represented in introversion, random movements, hyperactivity, lack
of coordination, and coordinating movements with each other. Therefore, we had to make
physical exercises that coordinate movements to physically, psychologically, and socially
benefit from it.
The importance of sports for the autistic child:
The importance of sports for the autistic child is represented in:
- Developing the aspects of cognitive development such as
increasing attention span.
- Directing the behavior of the autistic child to do a certain task
Sports increase physical performance and capabilities
-Controlling unwanted behaviors such as aggression and hyperactivity
ports relieves stress.
-Increasing the correct responses in the autistic child.
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• When did you start preparing for the school
return for year 2021-2022?
We started the preparation for the new school
year 2021-2022 in August 2021. I handed it
over from the ex principal and met with the
staff after returning from their annual vacation.
We discussed our plans to prepare to open the
school for both physical and virtual learning.
We sent a survey to all parents to choose. Then
,we divided the staff into teams for different
tasks and I think we had a successful start.
• How many students are registered for the
new academic year?
As for the number of students,
We have 345 students.
And you know that 100 students are special
needs ones
• When did the school year actually start for
students and their parents?
The school year started in the first week of
September 2021
• How were the students of the new year
received?
We had a wonderful simple celebration of the
new school year.
" Welcome back to Alia " .
Was the slogan.
It was the first day to receive them after 2
years of virtual learning.

We know ,we are facing the challenge
of
learning during such exceptional
circumstances.
We are doing so taking all the needed
precautions concerning safety.
We are following all the needed procedures
which make our students and our staff
secured.
• The curriculum is one of the most important
poles of the learning process; What are the
approved curricula in Alia?
As for our curriculum, we are a national school
following the ministry syllabus for the national
subjects.
For the other subjects , I can say that Alia’s
curriculum is a developmental-based program
concerned with the development of the
whole child, emphasizing social, intellectual,
emotional and physical growth.
• In conclusion, what do you say to Alia
students on the occasion of the new
academic year?
At the end , I'd like to stress the fact that, in Alia
National school we are caring about students
with all aspects ,educationally, physically and
emotionally.
Wish you all a safe happy school ye
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Issue Meeting

Meeting with Dr. Ashraf Labnah, High School Principal:

Alia receives its students
2021-2022

Interviewed by
Salim Mustafa Bu Dabous

• Welcome Dr. Ashraf, to Alia magazine. Would
you please introduce yourself to Alia magazine's
family and valued readers?
It's my honour to introduce myself I'm Dr.Ashraf
Labana from Egypt Alia National school Principal.
I've got both masters and professional Doctorate in
the field of management of educational institutes.
I've got a vast experience working in IB schools
and the education field for 34 years now. I've been
known for dedication and commitment which
always allow me to face new challenges
and to reach new goals.
I'm here with wide goals. I aim to improve
and enhance work environment. I'm
known as a hard worker who can
easily work with different cultures and
multinational environments. I'm always
seen as highly skilled person who has a
high ability to work and in coordinating
teams. Alongside, leadership skills
and ability to monitor and coordinate
subordinates and working on advising
them and enhancing their overall
performance.
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definitely, their educational
and academic level was
declined. Now Fatima has
come back to school, praying
to God that He may bless us
all with security and safety.
There is cooperation between
the school and the house
regarding the development of
Fatima at both the social and
academic levels.
What are the places and
hobbies that Fatima likes
the most?
Fatima prefers Jumping gym
a lot and her favorite hobby
is taking her more than twice
a week so that she can work
off her energy and have some
fun.
• Do you feel tired of her?
Yes, there are hard days but its
sweetness lies in its hardness
and the ability to overcome
challenges
and
witness
success and achievement.
Autism has taught me to
be thankful for the smallest
things that people take for
granted. We are the parents of
children with determination
look at her with an eye full of
greatness and achievement.
Parenting is so beautiful,
but a child's raising needs a
whole world, not to mention
if they were children with
determination.
• In your evaluation of your
experience, what are the
most notable aspects of
success with your dealing
with both your son? And
daughter?
My experience with Fatima
has a lot of drawbacks, but for
me, her success is greater. It
has started with me wishing
that Fatima can look me in the
eye, but now Fatima contacts
me about what she needs, and
she can depend on herself of
what regards meeting her
needs. She could pass her

rehabilitation classes to join
the school with her peers and
she could prove that she is
not inferior to them, even if
she is different.
How do you prepare for the
upcoming years in which he
will grow old?
The upcoming years of age
are anonymous to me, but
acceptance,
satisfaction,
faith, and praise help me more
than anyone can imagine.

I love about you is your love
for your sister and your pride
in her. I'm so proud that God
has blessed me with you. As
soon as you enter someone's
life, you turn it into absolute
happiness and permanent
joy. Mommy loves you above
and beyond the whole world’s
words and languages. God is
the guardian of success.

• What can you tell the
mothers of Autistic children?
To my dear mothers of Autistic
children. You are strong and
persistent heroines. God has
granted you a beautiful gift
and a piece of his paradise.
He has given you an open
path into the heavens. He
has given you the life of this
life and the Hereafter. I love
you all, those I have met and
those I haven't yet. Deep
down in the heart of each one
of you, there is a part of me.
I’m so proud of you.
• Any last words you can tell
Fatima?
My children, God's loved
ones. My Fatima, as I always
love to call you. You are my
guarding angel. You are
the very best of my life. You
are the shining sun and the
bright moon. I know that you
are aware that I love you,
but you don't know how big
my love is for you. Sweetie,
mommy is so proud of you, I
declare to the whole universe
that I'm the mother of Fatima,
the girl who overwhelms the
universe with light, love, and
innocence.
• Any last words you can tell
Ahmed?
My little swat heart and my
big hero Ahmed. What I love
about you are your kind heart
and your fun personality. What
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the names of the animals.
And other words. I was still
confused at the time and
took her for diagnosis in
a specialized place. After
three and a half hours,
the specialized team met
to inform me that Fatema
suffers from autism spectrum
disorder (ASD).
• How was your reaction
when you discovered that
she suffered from ASD?
I thanked Allah, very much
for his many gifts. From here,
I started my journey. My
reaction and my calmness
or not crying surprised the
diagnostic team because I
was reassured. My suspicions
were right and I knew
at the time that it
was time to work
on
developing
Fatema.
•
What
are
the
solutions
I resorted
to after I
confirmed
that she has
ASD?
I made her
join one of the
rehabilitation
centers
at
that
time for two years,
during which I spent my
time and efforts developing
Fatima. Indeed, my daughter
has
developed
notable
development, thanks to Allah.
Moreover, I do not forget
the merit of the specialist
responsible for the follow-up
(may Allah have mercy on her
and she may rest in peace in
heaven).
After
two
years
of
rehabilitation, I received
a phone call from Alia
Rehabilitation
Center,
informing
me
of
an
appointment
to
assess
Fatema. I did not hesitate in
deciding whether to go or
not, seeking to give her the
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opportunity of rehabilitation
in the school because of its
good reputation known by
all. The result was, accepting
Fatema.
• How do you deal with
Fatema at home when she
feels disorder? (Father,
Mother,
Brothers,
and
Sisters)
At home, we still face great
difficulties, but we strive
as much as possible to
cooperate in controlling
Fatema’s behavior as well as
closing from her and giving
her the required comfort,
love, and tenderness, so she
doesn't feel different.

• How did the Alia center
help in your daughter 's
improvement?
Alia
center
for
Early
Intervention had a great
effort for the improvement
and stability of Fatima's
condition. At Alia Center,
Fatima learned discipline
and communication with
people, moreover, she gained
the ability to communicate
and understand English in a
short period. The thanks for
the improvement of Fatima's
condition is going back to the
presence of capable staff and

wonderful management. I
would like to mention them all
by their names, but I am afraid
to forget any of them. We are
all here in the Alia Center, one
hand, unite to bring out the
best in the child, furthermore,
we make all the advanced
methods to improve the
child's condition and reach
him to the maximum level.
• And what comes after her
rehabilitation in Alia Center?
After a couple of months,
it was decided that Fatima
should go to school after
completing
the
early
Intervention Program in Alia
Center. Just like her peers. It
was Graduation day. It was
a day overwhelmed by
emotions. As long
as I'm alive, I Will
never forget how
wonderful
it
was.
• It 's almost
a year since
we
were
aff licted
with Corona
Virus,
so
how
could
you deal with
your son and
daughter?
Almost Two years
ago from this moment.
The whole world was
dominated by the Corona
Virus, it has greatly affected
us, so how do you think it
affected kids... And not normal
ones, but children with
determination. It was a hard
time. I didn't know then how
to explain it to my children.
I preferred to tell that we all
are on a long vacation since
she was constantly asking
about Alia School and her
distinguished teachers and
she was mentioning them
by names, but it's Almighty
God's decree and what he
wills, he does.
It tried so hard to make her
brother and her occupied, but

Since her early years,
Fatema's developments were
perfectly normal, but she
cried a lot. By the end of her
first year, I noticed a very
slight delay in her skills. I
consulted the family doctor at
the time and he reassured me
that this is normal, as every
child has his development.
At the age of a year and two
months, she took her first
step and I couldn't have been
happier at the time. After a
couple of days, she lost eye
contact and seemed to be
living in her world. I called
her, but she didn't respond
immediately. I'm starting
to get worried for her, so I
started to search and read
more, which helped me notice
her slight delay at a very early
age. I have been following
her development monthly
since birth, moreover, I
have been reading books
specialized in the education
and development of children.
Her behavior developed
and became bouncing and
fluttering,
moreover,
her
natural
development
is
lower than her peers. She
also misses her visual and
linguistic
communication.
After five months from my
attempt and from doing my
best with her, she regained
her ability of eye contact at
the age of one year and seven
months. She started to do

better after a great effort, I left
the world and devoted myself
to her, Fatema has become
my only concern for the past
months.
• Was she respond to early
learning attempts? How did
you continue to follow her?
Fatema began responding to
the attempts of learning by
playing .. and cards. I used
to spend my day talking to
her without stopping, except
at sleepy times. I turned off
the TV and turned off my
phone, and she became the
focus of my life “and still is.”
I took her immediately to a
specialized doctor, and after
examinations and check-ups,
he told me that we cannot
judge her case at such a
young age.

•You
suspected
that
she suffers from autism
spectrum disorder, so what
did you know about ASD?
I used to read a lot and the
first thing that came to my
mind was autism. What is
autism? I've heard of it as a
term, but I don't know what
it is. When I was two years
and five-month old after I
underwent a nose and ear
operation.
•When
did
Fatema
pronounce your name for
the first time and how did
you feel?
Fatema pronounced her first
word, which I still remember
well, which is the word”FISH".
This is because there is a
decorative fish tank in my
mother's house, which has
great merit for my daughter's
improvement. At the age of
three, Fatema pronounced
my name for the first time.
In the meantime, she was at
my mother's house because
of a health problem, for
the first time, my mother
recorded a voice message in
the voice of my daughter for
the first time saying "Aman"
meaning my name is Amal.
I can't describe how I felt at
the time. Furthermore, after
the age of three, she started
to
distinguish
between
the English letters, colors,
geometric shapes, and
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Success Stories

FATEMA You are my guarding angel..
You are the very best of my life..
Interviewed by Salim Mustafa Bu Dabous

- At the age of three, Fatma pronounced my name for the first time. She said "Aman", meaning
to say "Amal". I can't describe how I felt at the time.
- Alia Center for Early Intervention had a major role in improving and stabilizing Fatma's
condition. In Alia Center for Early Intervention, Fatema learned discipline and to communicate
with her surroundings
- Autism has taught me to be thankful for the smallest things that people take for granted.
We are the parents of children with determination look at her with an eye full of greatness
and achievement
- To my dear mothers of autistic children. You are strong,
persistent heroes God has granted you a beautiful gift and a
piece of his paradise
Sweetie, mommy is so proud of you, I declare to the
whole universe that I'm the mother of Fatima, the girl who
overwhelms the universe with light, love, and innocence.
- Ahmed. Mommy loves you above and beyond the
whole world's words and languages.
Within the success stories column, we
interviewed Amal Ibrahim Al-Qatari, mother
of Fatema and Ahmed, registered in Alia
National School. The mother spontaneously
took us on a journey through her experience
and showed us some challenges and
difficulties and how she overcame them with
her son/daughter, sharing with us one of the
most beautiful success stories through this
interview.
• We are glad to know you in the success
stories column of Alia Newsletter.
Thank you for this beautiful and encouraging
column. I am the mother of Fatema Al-Arab
and Ahmed Al-Arab... I am Amal Ibrahim
Al-Qatari. I am a lawyer with a bachelor's
degree from Yarmouk University of Jordan
in cooperation with Delmon University in
Bahrain and I am a member of the Bahrain
Autistic Society.
• How old are Fatema and Ahmed?
My daughter Fatema is 8 years old in the
second grade and she has autism spectrum
disorder. Ahmed is 5 years old in Alia National
School's kindergarten.
• When did you notice the first symptoms
of your daughter Fatema's condition? And
what were these symptoms?
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FIRE DRILL
Health & Safety Committee 14 October 2021
The fire drill was sounded and students lined up and evacuated the school towards
the assembly point. The school was evacuated in 3:30 min. We have contacted the fire
department to come and give a lecture then con- duct the official fire drill.

GICA COOKING CLASSES
College Counseling 28-09-2021
The Gulf Institute of Culinary Arts (GICA) invited our Grade
12students for a cooking class with chef Fajr Al Mansoori. 5oo
degrees, the Sponsor covered the cost.
The visit helped our students discover vocational opportunities
post high school. We had Sheikh Rashid bin Mohammed Al
Khalifa the CEO of Alaatah Legacy, a non-profit organization,
coordinate the class.
STUDENTS FEEDBACK G12
We would like to thank ANS for this opportunity. It was not
simply a cooking class and a lecture.We learned so much how
biology affect baking and the science of food.
عالية للتدخل المبكر
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STUDENTS COUNCIL BOARD ELECTIONS
Students Council 2021 - 2022
Grade 5 to 12 students have elected their class presidents who in return became members
of the students council Board. The purpose of the student council is to give students
an opportunity to develop leadership by organizing and carrying out school activities
and service projects. In addition to planning events that contribute to school spirit and

YOUSIF ALI
G5A

ZAINAB
G5B

ALI SAEED
G6

GABRIEL ALI
G7

JANA JAAFAR
G8

SLEIMAN
G9

community welfare, the student council is
the voice of the student body. We’d like to
congratulate the elected class presidents,
The class presidents have formed the
students council board. Jabr of Grade 11
was elected class president while Fatima
of G12 became the school secretary.

S.AHMED
G10

JABUR
G11

FATEMA
G12

STUDENTS COUNCIL BOARD ELECTIONS
Digital Generation - Our Generation 8-10-2021
Congratulations go out to our
brilliant writer,
the student
Kawthar Ahmed Abuhasan
of
Grade 5B, who won the GEMA
Writing Competition. She got the
first place in her category. The
competition was done in all GCC
countries in addition to India.
We are incredibly proud of Alia
Talents!
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We feel sad to leave all that behind
Despite the effort we spend during our
school year, the complaints we make about
the events of the exams, and our desire to
play and have fun, we can’t help but feel
sad to leave all that behind; especially our
banters and laughs with our colleagues and
our innocent plots that we joyfully made.
Nothing can be compared to our laughter
with our colleagues, despite eagerly
waiting for the school holiday; we feel a
huge emptiness by the end of the school
year; as if we are trying to say in our minds
to the school year not to end yet; there are
laughs we didn’t let out, chalks we didn’t
use, and chalkboards we didn’t scribble on.
How to create meaning at the end of the
school year?
Whoever wants to create a meaning to the
end of the school year has to work hard
during the school holiday, not to waste his
time, and to study and create a future that
suits him/her. No matter how beautiful the
school holiday is, and no matter how much
fun and comfort we have during it; it still
wouldn’t be as beautiful as a school holiday
that comes after hard work. Nothing comes
easy in life and nothing great can be

achieved without hard work, true intention,
and being sincere towards your studies.
The school holiday is a golden opportunity
to recharge your soul.
It’s true that the feelings of sadness and
joy are mixed towards the end of the school
year, but the school holiday is a golden
opportunity to recharge the soul, gather
energy, and return with greater enthusiasm
and determination to succeed. Endings
are merely the beginnings of something
else; they are all connected loops and
by the end of them; we reach the road of
success and development and are granted
the excellence we strove for. Life has no
meaning without hard work and hope for
the future. We entrust God to the school
year that has passed and the upcoming
school year, may God grant us success in it.
Proud that I graduated from Alia National
School.

Student: Dana Mubarak Ali

Mohammed Yacoub a graduate from Alia National School:

My Experience with Alia National School is full of
wonderful stories.
My experience with Alia National
School was beautiful and full
of wonderful stories in which
I participated with my friends
from students and dear teachers.
After graduation, I feel that I miss
my beloved school that raised
me and qualified me for what I
am today.
I would like to thank my dear
teachers
who
participated
in making me succeed and
graduate from Alia National
School.
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Student Dana Mubarak Ali :

My experience at Alia
National School
is amazing
Proud that I graduated
from Alia National School
The school year is ending along with days that have passed with all their hard work ,
weariness, diligence, ups and downs, hard and easy school subjects, and with the
colleagues and teachers' banters. The days passed as if they were an hour of our
life as if the days are trying to tell us that life is but a passing moment, it passes as
quickly as it occurs, leaving behind it all the memories, we are all but memories in
life.
By the end of the school year, we are saying goodbye to the habits of waking up early
and being active.
It's never easy to change our lifestyle suddenly, as by the end of our school year
we are saying goodbye to the habits of waking up early and being active. We
will forget, even for a little, waiting for classes and lectures. We will miss
the exam stress and the fear of grades. Whoever strove will succeed,
and whoever spent his days carelessly will regret it, that's life.
Hard work always pays off, each one of us has the power
and ability that if they were used in science and work
then one shall achieve success and a high level of
excellence, and if one stays lazy and careless
then he/she won›t achieve much in life.
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Mohamed Yaqoob Yusuf

ALI MOHAMED GHULOOM

Dana Mubarak Ali

Mohamed Ali Ahmed

Hamad Faisal Khaled

Sayed Mohamed Jawad

Sayed Yusuf Ali

Kharl Raphael Privado

Ali Mohamed Ali

Rawan Arsalan Khalil

Mazen Zein

Maya Adel Ebrahim

SH. NASSER MOHAMMED RASHID
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Graduation Ceremony
Class of 2021 Pride for Alia National School
What an amazing journey and a significant achievement for our graduates of 2021 in the
midst of the pandemic.
We would like to thank the teachers and parents for their dedication and commitment
to the students over the Academic Year 2020-2021.
The students had a hybrid learning system between physically attending the school and
learning over zoom. Thirteen students have graduated successfully with the highest
percentage of 98.65 % which was scored by Sayed Yousif.
Initially the graduation ceremony was planned to be conducted at Bahrain Bay.
However, due to Covid Restrictions, the ceremony was cancelled and the students had
only a photoshoot at a studio.
The students Engaged in life-oriented projects and explored the world even during the
pandemic situation.
The college counseling department has arranged for multiple virtual
visits to universities so students can make up their mind which
one to enroll in.
ANS SENIORS have joined multiple elite universities
and institutes in the GCC such as UOB, KFUPM/
Aramco, Ajman university, RCSI/ UOB, and
Polytechnic.
We shall always remain forever proud
of them wherever they go and
whatever they achieve!
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Sandbox action and energy among
Alia Center Children

In the frame of its various educational
and recreational activities, Alia for early
Intervention held an event for playing
with sand on Thursday corresponding to
2 December 2021. The event contained
many activities that improve the senses
and help the children to gain different
motor skills with playing.

Sandbox is one of the favorite activities
for all children, especially autistic
children. It helps children to discover and
improve tactile senses. Furthermore, it
is used to develop the skill of writing for
the children at the preschool level.
They had fun with a variety of activities
and games.
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Alia Supports Breast Cancer Fighters
think pink

Alia Center held a special event concerning
supporting breast cancer last October on
World Breast Cancer Day through several
activities and Competitions. Furthermore,
the center organized with the students›
A bake sale in support of Think Pink
Bahrain.
The
total
amount
of
voluntary
contributions is 562.475BD. The Society
assigned a certificate of recognition and
Appreciation for participants whether
students or donors in this event.
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The celebrations of the year, which mark
the 50th anniversary of Bahrain National
Day, included several events such as
competitions, songs, and folk food. In
addition, children engaged in artwork
expressing patriotism.
The children did numerous works of art
for Bahrain national day. They decorated
cookies with Bahrain's flag .
Approximately 450 students from Alia
Center for Early Intervention and Alia
National school participate in this event
taking into account health protocol and
Social distancing in force
several companies and institutions
participate in supporting the event

and SICO (Securities and Investment
Company), Bahrain Flour Mills Company
and AlAnwar Discount Center took first
place.

ALIA
for early
intervention
المبكر
للتدخل
عالية
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Bahrain National Day
Children celebrations and joy in
Alia Center and School
Alia Center and School held
celebrations for National Day of the
beloved Kingdom of Bahrain on
Wednesday, 15 December 2021.
The event included performances of
students in patriotism and folk dances
with flags, attended by Lewa Band.
After an absence from celebrations
in that time of the last year due to
protection from Covid19- spread, the
School buildings have been decorated
with flags for this celebration.
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He indicated that the
Ministry of Education
has provided all kinds
of support to Alia
National School since
its
establishment
in 2006, out of its
belief in its important
role
in
providing
distinguished
educational services
to
children
with
special needs.
The minister asserted
that the establishment
of the Awali National
School confirms the
kingdom’s continuous
educational services
to
students
with
autism
spectrum
disorder, as many
of them have been
integrated into classes with
their peers in government
schools, and a class was
recently opened for them
in the intermediate stage.
He pointed out that
the Education Ministry
provides its services to

Coronavirus pandemic,
the
Ministry
of
Education continued
providing educational
services to all students,
including those with
special needs, noting
that more than 28,000
lessons have been
delivered to them, and
their own educational
YouTube channel was
launched.

various
categories
of
students
with
special
needs
at
schools,
including those with mild
mental disabilities, Down
syndrome and visual and
hearing disabilities.
He added that during
the spread of the novel

Representative of the
Alia National School,
Fathi Mattar, delivered
a statement in which
he commended the
tremendous
efforts
exerted
by
the
Minister of Education
to enhance the level
of education in the
kingdom, placing it among
advanced countries in this
field, citing Dr. Al-Nuaimi’s
interest in integrating
students
with
special
needs in public schools,
and support for the
national schools delivering
such type of education.
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Education Minister lays foundation stone
for Awali National School

Education Minister, Dr. Majid bin Ali Al-Nuaimi, has affirmed that the education of children
with special needs in Bahrain enjoys the full support of His Majesty King Hamad bin Isa
Al Khalifa, and His Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, the Crown Prince
and Prime Minister, noting that many schools are delivering distinguished services to this
segment.
Dr. Al-Nuaimi was speaking while patronising the foundation stone laying ceremony for the
Awali National School, in the presence of Dr. Shaikha Rania bint Ali Al Khalifa, the president
of the Bahrain Society for Children with Behavioural and Communication Difficulties, and
founder of the Alia National School, in addition to a number of Education Ministry’s officials
and the school’s board members.
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FATEMA You are my guarding angel..
You are the very best of my life..
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This project was initiated in nearly a year and a half. The Center is headquartered
in A’ali Town, and includes several departments:

• Early Intervention
• Career Development
• Youth program for Young adults with ASD
• Job training programs
• Speech
• Occupational Therapy
The project is aimed to serve children and adults
with ASD.
The Autism Youth Program is an opportunity for
youth and adults on the autism spectrum to get
together, build social relationships, and have a
good time. It includes:
Cooking Program: Cooking Program increases
independence in food planning, preparation,
following recipes, time-management skills and
team work. Individuals work with a cooking
coach to complete a recipe and enjoy the
prepared meal as a group.
Independent Living Program (ILP) is a personcentred program to help our members increase
their independence in the community. Each
participant gets to set their own goals and
work towards skills that will help them become
independent at home or in the community. Skill
areas that can be addressed are social skills,
budgeting, time management, personal hygiene,
relationships and intimacy, meal planning,
cooking, healthy lifestyle, and many other areas.
Autism at Work
I-CAN-WORK CURRICULUM: employment
assessment program helps people with autism
find fulfilling and enriching employment. This
program allows adults with autism to try
realistic, entry-level jobs they may never have
attempted before. The assessments assist in
growing hands-on skills and self-confidence.
This is part of the on-the-Job training program.
PE/Recreation & Leisure Program: This
Physical Education, Recreation and Leisure
section contains teaching programs specifically
designed to address the physical education,
recreation, and leisure skills of school-aged
students with autism. While many educators

• Sensory Integration Programs
• Art and Music Workshops
• Agriculture Program
• Handicrafts Workshops
• Swimming Lessons Program
• Cooking and Life Rehabilitation
use task-analyzed programs to teach students
with ASD, physical education, recreation and
leisure skills are often not approached in the
same manner.
Gardening Program Gardening is not only a
functional life skill (which opens the door to so
many others like cooking, starting up a "farm
stand", etc.!), it is a great vocational skill, a
recreational activity that is appropriate for people
of all ages, a social activity, an opportunity to
build language, generalize skills.
IT Development Program
Workshop hands on productions.
will provide integrated sports and recreational
programs for the Center youth in order to
create a recreational, rehabilitative, and social
environment for this category.
In addition, the other departments will provide
early intervention services for people aged
between 3 to 12 years, and development
services for vocational and life rehabilitation
and self-reliance for people aged between 12
to 17 years.
it is expected for the Center to open for
enrollment as of June 2020.
The Center will provide services for several
families that have been always suffering from
the unavailability of social, recreational, and
training services for autistic people of this age.
Furthermore, the Center will be able to intake
a wider range of autistic students, which will
decrease the number of people enrolled in
waiting lists, one of the problems faced by most
parents. It is noteworthy that autistic children
waiting lists in Alia Center have reached to date
up to 679 cases.
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Inauguration

Alia Comprehensive
Autism Center
Programs and Services
BY HAIDY WADEA HALIM
Deputy Chief of Alia Center for Early Intervention
Editor-In-Chief

Alia Comprehensive Autism Center... That dream that Bahrain Society for
Children with Behavioral & Communication Diff iculties had for many years
started to be realized.
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H.E Dr. Majid bin Ali Al Nuaimi
Lays Foundation Stone for Alia National School
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