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��ل ا�درا�� ��GTS �ر���� ا�	وم ا����ل ( ����ر�� طب ��
	ل :GT 1b ����رةا �� ��) ��ر
)VSK �	4 - 1) وا�! وف ا�درا� 

 !إدارة ا��در��ُ	ر
' �&د	م ھذه ا"����رة ��     

  ا���	�رة �����ل ط��/ط���أ��زم/��زم 	ن ��ل ھذه 
   

:� ا�م ا�!� 

 ا��م ا#ول:

 ا�'ف: ��ر�% ا�	��د:

 ا�*�رع/ر)م ا�	�زل:

 ر)م ا��1�ف (/� .��� و�ود ا�����رات): ا�ر	ز ا��ر�دي/ا�	د���:

 �4وان ا��ر�د ا2�3�رو��:
 

 /� ا�!�م ا�درا�� ا�	�5ل:

  :16إ�'  13ا�درا�� �ن ا���,� ��ر���� ا�ر,�	� �� ا�و�ت ا*���� طوال ��رة 

  

  ا�����ل �و)ت ا#���� ��ري 4= ا�!�م ا�درا�� �>2	;، و� �	2ن إ��8ؤه /� ا�	!��د.

 ا��	!�    ا��	�س   ا#ر�!�ء ا�<�<�ء  ا�<��ن

 ا��را	E ا�3زا	�� 	ن )ِ�ل ا�	در��)�م ����!ل وBC �4	�ت ����ب (
 
 
 

  �� ا*و��ت ا��23	� طوال ��رة ا�درا�� (ُ	ر
' و12 ,��0 ھ��): ��ر���� ا�ر,�	� ����ق ا�ر�وم

  17إ�=  16	ن ا���4�        8إ�=  6	ن ا���4� 

 18إ�=  16	ن ا���4�        8إ�=  7	ن ا���4� 
  
 

  ��ر���� ا�ر,�	� ����ق ا�ر�وم �� ا�4ط0ت:

 ا*��وع ا*���� (��� أ	�م ر,�	� 	��ن �6ط	ط�5 ��ر	�)

�	!�= أ��1 �	2ن أن �2ون أ��م 4ط�ت /رد��،  ،أي 	��1 /� أي و)ت �	2ن ا����ر ا#��وع ا#���� ��� أ��م ر��4� /رد��،��C	ن 
 2	� �	2ن أ��Cً د	� �1	B أ.د أ����B ا�!ط�ت. ا#��م ا�		�دة ��ن �وم ا�!ط� و���1� ا#��وع،

'
  ھ��: ,��0 و12 ُ	ر

 16إ�=  8.�ز ا#��وع ا#���� 	ن ا���4� 

 18إ�=  6.�ز ا#��وع ا#���� 	B أو)�ت إ�C/�� 	ن ا���4� 

 أ���	1 ا�4ط0ت (��4م ا�درا�� ا�&�دم ������ل)

و�	2ن أن ��دأ أ��وع ا�!ط� /� أي و)ت  ��!� أ��م 	������ ��ل /�رة ا�!ط�ت،	ن  �*	ل /�رة ز	���.�ز أ��وع 4ط� �*	ل 
ا���!� أ��م ھذه، ��م /�رة 4ط�ت ���1� ا#��وع أو أ��م ا#��4د ا��� )د �B5 ��ل  ا��وم ا����B. و����1 دا ً	� ����1� ��ل ا#��وع،

 �	2ن ا�.'ول 4= أ����B ا�!ط�ت �*2ل /ردي أو 	�	B، >ي ر��4� /��1.� ا���5م�C	���1 /� أ��وع ا�!ط�، و	B ذ�ك � ��م 
 (���C3/� إ�= ا#��وع ا#����). أ��وع ,ط0ت 11��' و�	2ن .�ز 

 �ن �2ك �
ل ھ�� ,دد أ���	1 ا�4ط0ت (�06ف ا*��وع ا*����) ا��طو��:
 

 16إ�=  8أ����B 4ط�ت 	ن ا���4� 
 

 18إ�=  6أ����B 4ط�ت 	B أو)�ت إ�C/�� 	ن ا���4� 
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 �	���ت ����ب ر�وم ا"��راك

� �و��� ا�8داء 4= .�م ا#�رة، و	��و��ت ا�د�ل، و4دد ا�3وة ا#'8ر �ً��	�.	 H�	ِ وأي �.5��	راك ا��*� �!�	د )�	� ر�وم ا
  ا�	�C	ون ��را	E ا�ر��4� 	��.5� ا�ر�وم.

 B/!دون �د��	!د/�.ن ��	أ�� '!���ل ا�درا��ا�	��.ق أو  ا��د ا* �� ��(ا����� ا�	�����  )VSK( ا��د ا*�!' ��ر
  �2ل ط�ل /� .��� و�ود إ�وة) (و������� � .��� �	ز�د 	ن ا3<����ت أو ا������ت ��'وص ا�د�ل).

�ز�� ا��4	م وا����ر��أ�� أ��.ق/�.ن ���.ق ا�.'ول 4= 	��4دات و/�5ً � )BuT( ز	� ���. ��د 	ن (و������� 
  .إدارة ا�	در��إ*!�رات ا�	��4دة /�  �5د�م��م  ا������ت ��'وص ا�د�ل).

  ��ص /5ط ���	��.�5ن �	��4دات و/�5ً �.ز	� ا��!�م وا�	*�ر2�:

  �*�رك ط��/ط��� �*2ل إ�زا	� /� و��� ا�8داء ا�	�����.
 

 �.�	 =�1ذا ا�8رض ُ�ر�= 	لء  .د6ل ا*�رة	��.5� ا�ر�وم 4= أ��س  ��را�� ا�ر,�	�أ�5دم/��5دم �طب �.'ول 4
 ا��دول أد��ه.

 �.�	 = �1ذا ا�8رض ُ�ر�= 	لء ا��دول أد��ه. .د6ل ا*�رة4= أ��س  �و
�� ا�>داءأ�5دم/��5دم �طب �.'ول 4

	ن  13 §و/�5ً �	�دة  ���	*�ر2� ا���زامأ�� 	��!د/�.ن 	��!دون ��و/�ر ا������ت ا���'� �ظرو/�/�ظرو/�� ا�)�'�د��، /� إط�ر 
 )��ون ا�ر�وم.

P ا�د�ل ا�*1ري ا�	.�وب ��/��� و/�5ً ��	وذج ".��ب 	�و�ط د�ل ا#�رة":�� 
 

 

 �(��وذج "���ب ��و�ط د6ل ا*�رة"، ��5دة 2ر	�� ا*
ور ا���و	� *!��ب ا*,��ل، ��5دة �م إر��ق ��< 2و=	� �ن ا�����دات ذات ا�!
 ).ا����,دات ا��&د��2ر	�� ا�د6ل *!��ب ا��5ن ا����&�، ��5دة �ن و���� ا��وظ	ف �6!وص 

 �.�	 =�� ا63وة	��.5� ا�ر�وم 4= أ��س  ��را�� ا�ر,�	�أ�5دم/��5دم �طب �.'ول 4=".  

�� ا63وة4= أ��س  �و
�� ا�>داءم/��5دم �طب �.'ول 4= 	�.� أ�5د=".  

ا#ط��ل ا�	�5	�ن /� 	�زل ا�!� � وآ��ءھم ا�ط��!��ن، ���C3/� إ�= ا#ط��ل ا�	�5	�ن /� أ	�2ن أ�رى و�5وم ا��Qء  ا*�رة�*	ل 
 �����3ق 4�1م. 

  2م 4دد أ/راد أ�ر�ك؟
 

  ا�	�C	ون ��را	E ا�ر��4� 	��.5� ا�ر�وم؟2م 4دد ا#ط��ل ا#'8ر �ً�� 
 

 

 ا"�م (
�	1 أ�راد ا*�رة)

 

 ��ر	< ا��	0د

ا*ط �ل ا*!>ر �ً�� ا�ذ	ن 	�م ر,�	�5م 

ر* F���)  '�را�� ا��4	م وا�ر,�	� ,

�را�� ا�	وم  ،GBS)( �دار ا�	وم ا����ل
ر	�ض ا*ط �ل ، �ت، ا��GTS��2 ا����ل

  ا���5ر	�)، أو ا�ر,�	� (KiTa)ا���5ر	�

   

   

   

   

   

   

   

 ا�!�. ا�ر,�	� ذات �ن إ����Hت 2و=	� ��< إر��ق * �م


رو� 
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�	1 و���4
� و�&ل ا��	���ت:� ' ا��وا�&� ,
 

ا���'� �ك .�= ��	2ن ط�ك 	ن ا�	*�ر2� /� و��� ا�8داء ا�	����� أو ا�	د4و	�، ��ب ��	�B �����ت 4ن 	��و��ت ا�د�ل 
���م �5ل ا������ت ا������ �	*8ل ا�	.� ���2��ن ا�	در�� (	ورد  	ن ا�	در��، وذ�ك �.��ب )�	� ا�د4م ا�	�دي �	�P ا�8داء.

ا��م ا#ول، وا��م، و��ر�% ا�	��د،  ا#Uذ��) أو �*ر2� ا�	.���� ا�	2�� �.��ب ����2ف و��� ا�8داء 	ن )ِ�ل ھذا ا�	*8ل:
�	�H ا�	!و	�ت �	ورد  إدارة ا�	در��5وم � .��'وص ا����� ا�	 و�� ���Vء /� 	�P ا�8داء وإ�ط�روان، وا�'ف، وا�!�

 ا#Uذ�� ا�	.� ���	در�� أو �*ر2� ا�	.����.

	وا/5� 	�ك ���	2ن 	ن ��	�B و	!���� و�5ل ا������ت. ا�	وا/5� ا����ر��، و�	2ن إ��8ؤھ� /� أي و)ت �><ر  إ�= إ�4ن�.��ج 
 .�و/� .��� ا�8�3ء ��م إر��ل ھذا  دون ا��!ول ,' ھذه ا��وا�&� " 	��ن ا��!ول ,' أي J��ِ �و
�� ا�>داء.	���5

.ذف ������ك ھ��ك 4= ا��ور، و��و)ف �!د ذ�ك �5ل ا������ت 	ن ھ� � ا�8�3ء إ�= 	ورد ا#Uذ��/*ر2� ا�	.����، .�= ��م 
ُ��	H �����دام ا������ت ��.�5ق ا�8رض  /ا�	در�� إ�= ا�	ورد/*ر2� ا�	.����. )(BSB ا�	دارس وا��در�ب ا�	��1

 �Uر ا�	'رح �; ا�ط�عدون و��م ��ز�ن ھذه ا������ت �*2ل آ	ن �.ول  ا�	ذ2ور أ�4ه /5ط (و��� ا�8داء ا�	در���)،
�1�، و��م .ذ/�1 	ن �4د ا�	ورد/*ر2� ا�	.���� �	�رد ا�����ء ا�8رض (ا�	.����) 	��*رة، و/� إط�ر 	�ؤو��� ھ� � 4

BSB و4د أ)'�ه	م ا�.ذف /� �� �در�	. 6/ا�����	دات ا��	4��  ��وات �!د ا���1ء /�رة ا

 
= ������ت ا�واردة أ�4ه، و�5�1 إ�= 	ورد ا#Uذ��/*ر2� ا�	.����.��	�B ا� ا��	�ح أ4ن 	وا/5��/�!ن 	وا/4 ���5

  
�وظ�:� 

 
و��ل ا�!�م ا�درا�� �	�2ك، /� .��ت ا��<�� ��، �!د�ل .�ز �د	�ت  .�وزات �د	�ت ا�ر��4� '��.� �	دة �4م درا�� وا.د،

ا�و)ت 	ن ا���4� �2ن ُ���<�= 	ن ذ�ك �*2ل أ����  ا�ر��4� ا���'� �ك ��ل أ.د أر��ع ا���� �*2ل �ؤ<ر 4= ر�B ا���� ا�����،
� �	2ن ��!�ل ا��!د�ل )�ل �دء ا�*1ر ا�����. .16إ�=  13 B، و���ط��در�	ا� ;�  أ	� ا��!د�ل 4= ا�	دى ا�5'�ر /��ب أن �وا/ق 4

  
ا�.���ل، ور�	� �ؤدي إ�= أدرك/�درك أن أي �����ت ��ط � ��'وص ا�د�ل وا�!�)�ت ا#�ر�� �	2ن أن ���و/� أر�2ن �ر�	� 

 أدرك/�درك أ�; )د ��م ا��.5ق 	ن �������/�������� /� أي و)ت. 	ط���� إ�C/�� ���	ز�د 	ن ا�ر�وم.

% أو إذا ا��.ق أخ أ'8ر �ً�� �>.د �را	E ا�ر��4� 15إذا ��8ر ا�د�ل ا�	ذ2ور أ�4ه 4= 	دار ا�!�م ا�درا�� ����� �ز�د 4ن 
	��ھ	� أو �Uدر� �!Cب �43دة .��ب ا�ر�وم.ا��� ه، /����8 4�ك �5د�م ط

��م ا���دام ا������ت �*2ل .'ري /� ا�����ذ ا���ظ�	� �ر��4� و�5د�م و���ت ا�8داء، �	� /� ذ�ك .��ب ا�ر�وم ا��ز	� �ذ�ك 
ا��5ر��ن  �98	�دة 	!�����1 و/�5ً و��م  و�!��ر ھذه ا������ت *رًط� أ���ً�� �C	�ن ا�.'ول 4= ا�	زا�� ا���5و��� ا�	ر��ط� ��1. ا#	ر،

	ن � .� .	��� �����ت ا�	دارس. ��م �5ل �����ت ا��م وا�!�وان  1 §���*�راك 	B ا�	�دة  ��1	�ورج	ن )��ون ا�	دارس  13، 1
إدارة و/ر �و ��،وأو)�ت ا�ر��4� ا�	طو�� (دون ا������ت ا���'� ���ظروف ا�)�'�د��) إ�= 	زود ا��د	�، 	�دام �5دم �ر��	E ا�ر�4

  2	� ��م ھ��ك أ��Cً )�ول ط��ت �'.�H ا������ت. ا�	!و	�ت ا���'� ��������ت ا�	�ز��. ا�	در��
 

 	ن ��ل ھذا ا��و)�B ��م ا��>�2د 4= '.� وا2�	�ل ا������ت ا�واردة أ�4ه.
 
  

ھ�	�ورج، ���ر�%

  
  ا#	ر) (ا���ر�%، �و)�B و�� ا#	ر/أو���ء

 
 


