
للمزيد من المعلومات حول مرض
فيروس كورونا 2019 (كوفيد-١٩)

يرجى زيارة موقع وزارة الصحة العامة على
www.moph.gov.qa أو االتصال بالرقم 16000

التفاصيل  النشاط  الوقت 
غسل الوجه، تنظيف األسنان 

االستحمام،  ارتداء المالبس
ترتيب السرير  

االستيقاظ من النوم  9:00 صباحا 

غسل اليدين قبل األكل 
تعليم مفاهيم مرتبطة بالطعام واسماء األدوات 

غسل اليدين والفم  بعد تناول الطعام 
وجبة اإلفطار  9:30 صباحا 

جولة مع األسرة  المشي في حديقة المنزل، ركوب الدراجة  10:00 صباحا 

القيام بالواجبات المدرسية إن وجدت 
تعليم المهارات التي تم االتفاق عليها مع 

األخصائيين والمدرسين 

وقت التعلم والتدريب
)تعليم فردي( 

11:00 صباحا 

اللعب مع األخوة: ألعاب الفك والتركيب / األحجيات 
/ الموسيقى  وقت اللعب  12:00 ظهرا 

غسل اليدين قبل األكل 
تعليم مفاهيم مرتبطة بالطعام واسماء األدوات 

والمفاهيم المرتبطة بالمكان )فوق، تحت ..إلخ ( 
غسل اليدين والفم بعد تناول الطعام

وجبة الغداء  1:00 ظهرا 

قيلولة  وقت الراحة  1:30 ظهرا 

القيام بالواجبات المدرسية إن وجدت 
تعليم المهارات االجتماعية ، الذهنية ، الحركية ، 

النطق واللغة التي تم االتفاق عليها مع األخصائيين 
والمدرسين

وقت التعلم والتدريب
)تعليم فردي(

3:00 مساء 

)في حديقة المنزل إذا سمح الطقس بذلك(
 األلعاب الحركية النشطة والحسية مثل الركض 

والقفز والتزحلق 
وقت النشاط الحركي  4:00 مساء 

مشاهدة التلفاز أو استخدام األجهزة االلكترونية مثل 
اآليباد ليشاهد الطفل ما يحبه من رسوم متحركة أو 

يلعب من خالل التطبيقات التعليمية الممتعة
وقت الشاشة  5:00 مساء 

غسل اليدين قبل األكل 
تعليم مفاهيم مرتبطة بالطعام واسماء األدوات 

والمفاهيم المرتبطة بالمكان )فوق ، تحت ..إلخ( 
غسل اليدين والفم بعد تناول الطعام

وجبة العشاء  6:00 مساء 

تبادل الحديث والضحك واأللعاب الجماعية مع 
األسرة  وقت المرح مع العائلة  7:00 مساء 

قصص اجتماعية مصورة لألطفال  وقت قراءة القصة  8:00 مساء 

االستحمام وارتداء مالبس النوم وتنظيف األسنان وقت النوم  8:30 مساء 

نــمـــوذج لـبـرنـامج روتـيـــن مـنــزلـــي

األهالي األعزاء يرجى مالحظة أن هذا نموذج لبرنامج روتين منزلي يمكنكم التعديل عليه 
بما يتناسب مع روتين األسرة وبيئة المنزل ، الرجاء استخدام البرامج البصرية و الصور لشرح 

البرنامج للطفل ) مؤسسة حمد الطبية - مركز تطوير الطفل ( 

ألفــراد اضــطــراب طـــيـــف الــتـــوحـــد
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