
كیفیة تنفیذ لوحة رمزیة 

دو؟  بت ف  یك

ف ؟   یك

ائح  ؟  صن

سوف تقدم لوحة الرمز الممیز قبل بدایة وقت العمل  .راجع التوقعات مع الطفل   . عندما یفي الطفل باي من التوقعات،سیتم 
إعطاء الثناءالمحدد للسلوك و سیتم تسلیم رمز ممیز  .عندما یكسب الطفل جمیع الرموز  ،سیحصل على معززه المفضل لفترة 

مسبقا.  دد ة حم نی ة مز

شیا ء ألا وأ  وص ر وأ  توب ة كم ئمة  اق وأ  ختیار  الا حة  ول ستخدام  اب متوفرة  لا تعزیز  لا ارات  یخ ط  قف طفل  لا ى  لع رض  عا  .1
"؟  ھ لجأ نم  مل  عت نأ  یرت د ذ ا ام طفل ، " لا أل  سا فعلیة  . لا ختیارات  الا

نم .2 لقرب  اب رمز  لا ضی ع وأ  ل ": جأ نم  مل  عأ عبارة " لا وا ر جب ممیز  لا رمز  لا حة  ول ى  لع ضع ھ یو
ھناك تذكیر مرئي  مكان عمل الطفل بحیث یكون 

3. راجع التوقعات مع الطفل . اشر الى التوقعات كما یقولھا أنت و / أو الطفل  
.aسلوك لا قعات  وت دح د ) ـل                    رموز  لا تال م سا م  تی

(. .b حأتاج  )تیاري.مك خا ى  لع حصول  لل رموز  لا نم  ( 
.cمختار لا معزز  لا ى              ( لع صل  حأ يب ،  خا ةص لا رموز  لا ی ع مج ى  لع صل  حأ دم ا  .)نع

 4. قدم الثناء على السلوك المحدد للطفل عند تسلیم رمز ممیز 
!" 
!" 

 "

ّ   5.تضع أنت أو الطفل الرمز الممیز على لوحة الرمز الممیز في اول بقعة مفتوحة تتجھ من الیسار الى الیمین . من الناحیة 

اثناء األنشطة األكثر صعوبة بالنسبة للطفل 
رر:  كتم كل  شب رموز  لا 	6.   قدم 

.a

طفل  لل لنسبة  اب وب ة عص كثر  ألا نشط ة ألا

a. احب الطریقة التي تستمع بھا ، اعط نفسك رمزاً ممیزاً  
b ً. أنت تقوم بعمل رائع للحفاظ على یدیك و جسدك لنفسك   

c. "شكراً لك على متابعة جدولك الزمني ، إلیك رمز ممیز!

ناء  ثأ

.bید ة دج ة  ئیب يف  وأ  ید ة دج ارات  ھم ل م عت نع د

.cیاج لاطفل لإى عتزیز كأثر وتاتر املتابًعة لاتو ًقعات
d.لبناء الزخم السلوكي (للحفاظ على تفاعل الطالب و العمل ) 

 7. بمجرد ان یكسب الطفل جمیع الرموز ، یجب ان یحسب عند الرموز التي یمتلكھا 
 8.  یتم منح الطفل إمكانیة الوصول الى المعزز لفترة زمنیة محددة مسبقاً. استخدم مؤقتاً(مؤقت مطبخ ،فرن أو مؤقت 

میكروویف ، مؤقت ھاتف ،تطبیق كمبیوتر / ھاتف ) لتعیین وقت بدء ونھایة المعزز . 
	9 .عندما یصدر المؤقت صوت صفیر ، اطلب من الطفل إیقاف

المؤقت قل  المعزز انتھى
a. اجع الطفل یضع المعزز أو یضعھ في سلة

	10 .امسح لوحة الرمز الممیز و ابدأمرة أخرى في الخطوة 1

Øیمكن ان یساعدك معلم طفلك في تحدید عدد مرات و موعد تقدیم الرموز اثناء فترات العمل 

Ø استجب للطفل الذي ال یتبع التوقعات باإلشارة الى و/ أو مراجعةالتوقعات  التي یحتاجون الى اتباعھا لكسب رمز

ونمذجة اإلجراء الصحیح . استأنف لوحة الرمز الممیز من حیث توقفت بالضبط بمجرد عودة الطفل 
على الطریق . 




