سن املراهقة

1

استهالل
إن منظمة متالزمة داون أوسرتاليا هي إتحاد يجمع ثمان جمعيات يف الواليات
واألقاليم والتي تتكون عضويتها بشكل رئييس من أشخاص من ذوي متالزمة
داون وأرسهم .وتقدم هذه الجمعيات الدعم واملعلومات واملوارد للناس يف كل
أنحاء البالد وقد إلتقت سويًا من أجل تمثيل مصالح وإحتياجات وتطلعات
ذوي متالزمة داون واألشخاص الذين يدعمونهم.
www.downsyndrome.org.au

نشكر كل العاملني واملتطوعني يف الجمعيات العاملة يف الواليات واألقاليم
الذين أسهموا يف تطوير هذا ُ
الكتِّيب .إن محتويات هذا الكتيب قد تم إعدادها
من املوارد التي تم تطويرها عرب عدد من السنوات من ِقبَل الجمعيات العاملة
يف الواليات واألقاليم.
تود منظمة متالزمة داون أوسرتاليا اإلقرار بمساهمة جمعية متالزمة داون
يف فكتوريا وجمعية متالزمة داون يف غربي أوسرتاليا يف إطار تطوير املوارد
التي أدَّت إىل إنتاج هذه النرشة.
التحرير والتصميم والشكل من ِقبَل بالك ويداو ديزاين.
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نظرة عامة
إن فرتة املراهقة هي مرحلة تغيري يمر بها أي شخص يافع .وغالبًا ما يكون هذا
ٌ
وقت عندما يريد اليافعون املزيد من اإلستقاللية وأن يكونوا مسؤولني عن إتخاذ
ً
قراراتهم بأنفسهم .هناك أيضا تغيريات بدنية وفيسيولوجية تطرأ عليهم يف هذا
الوقت .إن مرحلة املراهقة نقطة إنتقالية بالنسبة للكثري من اليافعني للبدء يف
املدرسة الثانوية والرشوع بالتفكري بما يريدونه بعد اإلنتهاء من املدرسة.
إن كل واحدة من هذه النواحي تستحرض معها الفرص والتحديات بالنسبة لذوي متالزمة
داون .ويقلق الوالدين بشكل طبيعي بخصوص أمور طبيعية مثل الضغوط اإلجتماعية
وتع ُّرض أوالدهم للمخاطر وسالمتهم الجنسية والبدنية .وشأنهم شأن املراهقني اآلخرين
فإن ذوي متالزمة داون يحتاجون ً
أيضا إىل أن يتعلموا خفايا أجسامهم والعالقات واألمور
الجنسية.
لقد تم تطوير هذا الدليل من أجل الوالدين والعائالت بهدف تقديم املعلومات حول
املراهقة ومتالزمة داون ،وتغطي هذه الوثيقة معلومات عن اإلنتقال إىل املدرسة الثانوية،
ومرحلة البلوغ ،واألمور الجنسية ،ومرحلة اإلنتقال بعد املدرسة والصحة والرفاه .وليس
من الرضورة قراءتها يف جلسة واحدة ،كما قد تجد األرس موضوع واحد أو أكثر يسرتعي
إهتمامهم يف وقت ما .وقد قدمنا معلومات حول أين يمكن الذهاب للحصول عىل مزيد من
املعلومات عن ك ٍل من املواضيع املطروحة.
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اإلنتقال إىل املدرسة الثانوية
إن اإلنتقال من املدرسة اإلبتدائية إىل التكميلية قد يعني إجراء تعديالت كبرية
بالنسبة لليافعني وعائالتهم .وهناك سلسة من القضايا التي يجب أخذها
باإلعتبار ،وتشمل:
• .فهم حقوقكم فيما يتعلق بالتعليم واإلعاقات
 •.اختيار مدرسة
 •.إعداد اليافع للمرحلة اإلنتقالية
 •.تقديم الدعم يف البيئة الجديدة

الحقوق القانونية
تجد بعض األرس إن اإلنتقال إىل املدرسة التكميلية هو وقت يتسم بالصعوبة املتزايدة يف
إطار الحصول عىل تعليم يتسم بالشمولية واإلحتضان إلبنهم.
إن املادة  24من ميثاق األمم املتحدة حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات يحمي حقوق
التالميذ ذوي اإلعاقة من أجل حصولهم عىل تعليم شمويل حاضن .وكجزء من قانون
التمييز ضد اإلعاقة يف أوسرتاليا ،يجب من الناحية القانونية عىل كل مز ِّودي التعليم
والتدريب يف كل والية وإقليم الحرص عىل أن يتمكن كل الطالب من الوصول إىل التعلُّم
واملشاركة يف التعلّم والتدريب عىل نفس األساس .إن معايري اإلعاقة للرتبية والتعليم تنص
عىل أن يقوم مزودو التعليم بالتشاور وإجراء التعديالت الرضورية.
وإذا شعرت انه تم التمييز ضد إبنك إستنادًا إىل إعاقته ،يجب عليك التحدُّث إىل املدرسة
راض عن رد املدرسة ،يمكنك حينئذ رفع األمر إىل دائرة
حول هذا األمر .وإذا كنت غري ٍ
الرتبية يف الوالية/اإلقليم حيث تقيم .وإذا بقي األمر دون حل ،يمكنك حينئذ رفع شكوى
من خالل مفوض التمييز ضد اإلعاقة أو مفوضية حقوق اإلنسان

www.humanrights.gov.au/complaint-information
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اختيار مدرسة

قد يشكل إختيار مدرسة ثانوية قرا ًرا صعبًا ،وقد يكون مفيدًا التفكري بما يريد الشخص
من ذوي متالزمة داون إحرازه من املرحلة املدرسية ونوع البيئة املدرسية التي ستناسب
إحتياجاته وشخصيته عىل أفضل وجه .ويجب أخذ القرار بإلشرتاك مع الشخص الذي
َّ
لديه متالزمة داون واإلصغاء إىل آرائه ووجهات نظره.
وتذكر أنه ليس هناك أبدًا قرار
تغيت الظروف.
نهائي ،أعِد التقييم حسب الحاجة  -إذ يمكنك دائ ًما تغيري املدرسة إذا َّ
ومن املفيد القيام بزيارة للمدارس التي ِّ
تفكر بها للشخص من ذوي متالزمة داون،
ويجب حني زيارتكم املدرسة أن:

• تجمع أكرب قدر يمكنك من املعلومات حول ما إذا ستتمكن هذه املدرسة من تقديم
التعليم الرائع لطفلكم
• خذ معك قائمة من األسئلة املُعدَّة ساب ًقا
رحبة بكم
• حاول أن تستشعر ما إذا كانت هذه املدرسة إيجابية و ُم ِّ
• استفرس عن ما لدى املدرسة من خربة وتجربة ويشمل ذلك وجود أطفال لديهم
إعاقات يف املدرسة.
منسق السنة املدرسية
ومن األهمية بمكان أن تتحدَّث مع أي من املدرسني األساسيني مثل ِّ
أو فريق العناية الرعوية ،إضافة إىل املدير والعاملني يف مكتب اإلدارة .إن طريقة تعاطي
عنرصا ها ًما يجب أخذه باإلعتبار.
املدرسة مع الطالب الذين لديهم احتياجات إضافية
ً
إن كل األطفال مؤهلون لإللتحاق باملدارس الرئيسة ،لكن اتخاذ القرار بشأن الخيار
األفضل للطفل مسألة مرتوكة لكل أرسة تحديدًا .ونتيجة لذلك فإن بعض األرس قد تختار
إلحاق طفلها بمدرسة خاصة بذوي اإلحتياجات الخاصة .وبالنسبة لبعض
األرس فإنه قد يكون صعبًا الوصول إىل بيئة تعليمية حاضنة
بالنسبة لطفل من ذوي متالزمة داون نظ ًرا لتعامل املدرسة
السلبي مع إجراءات التسجيل أو
ألن املدرسة ليست حاضنة ودافئة
للطفل أو نظ ًرا ملخاوف أخرى
مثل التن ُّمر واملضايقات .وقد
تختار بعض األرس مدرسة
رئيسة ألنها قد عثرت
عىل مدرسة مالئمة
لطفلهم.
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تشري البحوث التي أجريت خالل األربعني سنة املاضية إىل أن األطفال من ذوي اإلعاقات
الذين يتعلمون ضمن بيئة تعليمية عامة يكون أداؤهم أفضل من أداء نظرائهم الذين
تعلموا يف مدارس منفصلة
ومخصصة لذوي اإلحتياجات الخاصة وذلك يف كال النطاقني
ّ
اإلجتماعي واألكاديمي .ويمكنكم الحصول عىل املزيد من املعلومات عن التعليم الشمويل
الحاضن يف قسم التعليم من مجموعة أدوات الشمولية املُجتمعية الصادرة عن منظمة
متالزمة داون أوسرتاليا واملتوافرة من املوقع  .downsyndrome.org.auومن األهمية
بمكان للوالدين أن يفهموا البحوث التي أجريت حول بيئات املدارس املختلفة والنتائج
املختلفة جراء ذلك .لكن يف نهاية األمر ،فإن إتخاذ قرار بخصوص املدرسة هو قرار
إفرادي ويجب عىل كل أرسة أن تصنع قرارها إستنادًا إىل ما هو األفضل لطفلها وألرستها.

تعليمات بخصوص اإلنتقال إىل مدرسة
قبل بدء السنة املدرسية
• شارك يف برنامج اإلنتقال املخطط له يف املدرسة واحرض كل الفعاليات ،بما يف ذلك تلك
املخصصة واملخطط لها لطفلك.
املخطط لها لكل الطالب الجدد إضافة إىل تلك
َّ
• عليكم املشاركة كأرسة يف الفعاليات املدرسية مثل األيام املفتوحة واألعمال املدرسية
والرحالت وما شابه .واطلب من طفلك أن يأخذك يف جولة ضمن املدرسة.
• تحدَّث دائ ًما إىل طفلك برصاحة بشأن النقلة املرتقبة إىل املدرسة التكميلية واستغل
ذلك لتعزيز اإلستقاللية لديه.
هاجسا لديك،
• تحدَّث عن «األنظمة املدرسية» .وإذا كانت السالمة الشخصية تشكل
ً
عليك تحديد نظام محدَّد والرتكيز عليه مثل «يجب عىل الطالب التواجد يف حجرة
الصف عندما ُيقرع الجرس».
ِّ
يشطب الطفل عليها األيام .استعمل الصور التي تدل
• استعمل تقويم/روزنامة تنازلية
عىل املدرسة يف التقويم والصفوف الجديدة واملدرسني.

• قم بصنع جدول مص َّور أو مل َّون الرموز للجدول الزمني من أسبوع الطفل واإلشارة
إليه ومراجعته بإنتظام .إن ذلك سيساعد الطفل عىل قراءة الجدول الزمني يف مدرسته
الجديدة.
• اعتمد روتينًا جيدًا يف املنزل للرتكيز عىل اإلعداد للمدرسة كل يوم وللقراءة وحصص
الواجبات املنزلية.
• قم ببناء مهارات اإلستقاللية ود ِّربه عىل ارتداء وخلع املالبس املدرسية واإلستحمام
وتوضيب الحقيبة املدرسية وفتح العبوات واستعمال األضابري والكتب.
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خالل السنة املدرسية

•

•
•
•
•
•

•

ِّ
للتواصل مع املدرسة يناسبك أنت واملدرسني .إن اإلتصال اليومي قد
نظم أسلوب
ُ
يكون ممكنًا يف بيئة املدرسة اإلبتدائية ،لكنه قد ال يكون ممكن دائ ًما يف املدرسة
التكميلية وقد يؤثر سلبًا عىل بناء وتأسيس اإلعتماد عىل الذات واإلستقاللية عند
طفلكم .إن إرسال الرسائل اإللكرتونية واستعمال دفرت
للتواصل مع املدرسني أو
ُ
مفكرة الطفل قد تشكل إحتماالت معقولة.
تف َّقد املفكرة املدرسية لإلطالع عىل اإلشعارات والرسائل املدرسية مساء كل يوم.
حاول عدم التق ُّيد بكثري من اإللتزامات بعد الدوام املدريس ،وال سيما يف الفصل األول
من السنة  7املدرسية.
أتِح الوقت للراحة بعد األنشطة واستيعابها ولإلسرتخاء كل يوم.
إحرص عىل جدولة اإلجتماعات مع أفراد فريق الدعم وتدوين املحارض والتوقيع عليها
وتوزيعها.
احتفظ بإضبارة ملحارض جلسات فريق دعم الوالدين ( ،)PSGوخطة التعليم اإلفرادية
( ،)IEPوالتقارير الفصلية والتعليمية ،وتقارير معالجة عيوب النطق والتقارير
النفسانية وتقييمات العالج الوظيفي.
منفتحا ومستعدًا
كن واث ًقا أن املدرسني يقومون بواجباتهم ،لكن عليك أن تكون
ً
للمشاركة يف املعلومات والبحوث واألفكار التي تدعم طفلك.

au/
Transition

موارد إضافية

www.downsyndromevictoria.org.
_DSV_Documents/Resources/DSV
ToSecondarySchool_digital.pdf
raisingchildren.net.au
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مرحلة البلوغ
يواجه األطفال ذوي متالزمة داون نفس التد ُّرج يف التغيريات البدنية والهرمونية
التي ترتافق مع البلوغ كالتي يتع َّرض لها اليافعني اآلخرين .لكنهم قد يتعرضون
لتأخري يف تطوُّر النضوج اإلجتماعي والسيطرة الذاتية عىل املشاعر .لذا فإن
التعلُّم عن خفايا أجسامهم ومرحلة البلوغ مسألة بالغة األهمية من أجل
ُّ
التثقف واإلدراك والحفاظ عىل السالمة.
مساعدة اليافعني عىل
ُندرج أدناه بعض األسئلة الشائعة التي أجبنا عليها وهي ذات صلة بمرحلة البلوغ.

هل يتع َّرض األطفال من ذوي متالزمة داون لنفس التغيريات كاليافعني اآلخرين
خالل مرحلة املراهقة؟
غالبًا ما تحدث التغيريات يف األحاسيس واملشاعر أثناء فرتة املراهقة وما قبلها عند ذوي
متالزمة داون كما هو األمر عند األطفال اآلخرين من نفس العمر .إن أي مراهق يعيش
ضمن املجتمع ويحرض إىل املدرسة ويكون عرضة لوسائل اإلعالم سيتكون لديه بدون
ً
شك
إدراكا ووعيًا بشأن جنسانيته .إن املراهقني واليافعني من ذوي متالزمة داون غالبًا ما
عبون عن اهتمامهم يف التعارف عىل اآلخر والزواج وبلوغ مرحلة األبوة واألمومة .ويمكن
ُي ِّ
أن نتوقع منهم أن يتعرضوا لتغيريات املراهقة املعهودة يف املزاج والتطلُّع إىل األمور .إن
كل شخص مختلف ،وإذا كانت لديك هواجس ومخاوف بخصوص التغيريات يف املشاعر،
يجب عليك أن تتحدَّث مع طفلك والسعي للحصول عىل دعم إضايف إذا دعت الرضورة.
كيف يل إعداد طفيل ملرحلةالبلوغ؟
إن تقديم املعلومات عن مرحلة البلوغ يف الوقت املناسب قد يساعد طفلك عىل االستعداد
للتغيريات الناجمة عن مرحلة البلوغ .ومن األهمية بمكان التحدُّث إىل البنات عن العادة
الشهرية قبل تعرضهن لها ،إذ قد تشكل مسألة مخيفة لهن إذا كن غري مدركات وغري
مستعدات لها .إن تقديم معلومات واضحة باستعمال الصور والرسوم التوضيحية لرشح
التغيريات التي ستحدث لهن قد تساعدهن يف فهم واستيعاب األمور.
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كيف لك تقديم الدعم إىل بنت تواجه العادة الشهرية؟
إن البنات من ذوي متالزمة داون سيواجهن العادة الشهرية يف نفس أعمار البنات
األخريات .وتتعرض اإلناث للعادة الشهرية عمو ًما يف سن قد تكون مبكرة عند بلوغ 10
سنوات أو تتأخر حتى  14سنة .إن معظم البنات والنساء من ذوي متالزمة داون تتعرض
لدورات عادية مع نفس اإلضطرابات غري العادية املعهودة لدى نظرياتهن من نفس
املجموعة العمرية .إن تد ُّبر أمر العادة الشهرية ليست بمشكلة بشكل عام بالنسبة ملعظم
البنات من ذوي متالزمة داون ،لكنها قد تكون أكثر صعوبة عند بعض البنات.
يجب إتاحة الفرصة لكل النساء لتد ُّبر التعا ُمل مع العادة الشهرية لديهن .وقد تحتجن
إىل:
• التعليم  -يجب تعليم البنات عىل تد ُبر أمر الدورة الشهرية لديهن بأكرب قدر ممكن من
اإلستقاللية .وتتعلم بعض النساء برسعة بينما تحتاج أخريات إىل برامج منتظمة من
التعليم إضافة إىل توجيهات إضافية لتذكريهن بالتدريبات.
• الدعم  -تحتاج بعض البنات إىل املساعدة يف تغيري الفوط الصحية والرساويل الداخلية.
أما بعضهن األخريات فيحتجن إىل التذكري برضورة تغيري الفوط أو إىل من تتواجد
وتشجعهن عىل القيام بذلك.
وإذا كنت تساعد إحدى البنات يف مجال الدورات الشهرية ،عليك التحيل باإلحرتام لكرامتها
وخصوصيتها وأن ترتكها تختار من سيدعمها يف هذه املهمة الشخصية .إن املعتقدات
الدينية والثقافية قد تؤثر عىل كيفية تد ُّبر البنات للدورة الشهرية ويجب أخذ هذه
املعتقدات بعني اإلعتبار وإحرتامها .ويجب حني مساعدة أي شخص يف مجال الرعاية
الشخصية أن نتذكر املبادئ األساسية للصحة والنظافة.
للمزيد من املعلومات عن تد ُّبر أمور العادة الشهرية ،يمكن الوصول إىل معلومات سهلة
القراءة من مصدر تم تطويره يف اململكة املتحدة والذي يرشح ماهية العادة الشهرية
وكيف إنها مختلفة من واحدة ألخرى .ويمكن الوصول إىل هذا املصدر من خالل املوقع:

_www.easyhealth.org.uk/sites/default/files/help_ive_started_my
periods.pdf

موارد إضافية
www.nswcid.org.au/images/pdf/health_fact_sheets/18_Fact%20Sheet.pdf
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الجنس والعالقات
شأنهم شأن البالغني اآلخرين يف مجتمعنا ،يتمتع األشخاص من ذوي متالزمة
داون بمشاعر جنسية وإحتياجات حميمية .ومن األهمية أن يكون التعبري عن
هذه املشاعر بشكل مقبول إجتماعيًا وبطرق مالئمة عمريًا وأن تكون مدعومة
من ِقبَل العائالت ومقدمو الرعاية من أجل تعزيز السالمة والرفاه .إليكم أدناه
بعض األسئلة الشائعة ذات الصلة بالجنس والعالقات.

ماذا عن التعارف إىل اآلخر؟
إن تط ُّور اإلهتمام يف أن يكون لديك صديق أو صديقة أمر شائع لدى الناس حني مرورهم
بمرحلة املراهقة .وليس هناك أي سبب يعيق أحد ذوي متالزمة داون من إقامة عالقة
رصح بها .إن مناقشة التوقعات الشائعة من مسائل التعا ُرف بني الجنسني والسالمة
ُم َّ
الشخصية والسلوك املالئم يجب أن يكون متواف ًرا.
ما هو نوع التثقيف الجنيس الذي
يعترب مالئمًا لألشخاص من ذوي
متالزمة داون؟
يجب أن يكون التثقيف الجنيس
مفهو ًما ويتناسب مع عمر
الشخص وأن ُيقدَّم بطريقة يسهل
فهمها عىل ذوي متالزمة داون.
ويجب أن تتضمن معلومات عن
النواحي الجسدية واإلحساسية
إضافة إىل صناعة القرار،
واإلعتبارات الثقافية ،وضغوط
النظراء ،والعالقات ،واملهارات
اإلجتماعية والفرص .كما من األهمية
بمكان أن تتحدث عن معتقدات
أرستك وتوقعاتها وأي أنظمة موجودة
لديك ألطفالك.
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إن تقديم املعلومات عن الجنس لليافعني من ذوي متالزمة داون يجب أن ِّ
يركز عىل التفهم
ألجسادنا ،ومشاعرنا ،وسلوكنا وعالقاتنا ضمن إطار البيئة اإلجتماعية والثقافية .ويجب
ِّ
أن تكون املعلومات حقيقية وواقعية
وتركز عىل أهمية املسؤولية الشخصية والسالمة
والتوقعات املُجتمعية جراء سلوك الكبار البالغني.

هل بإمكان النساء من ذوي متالزمة داون استعمال وسائط منع الحمل؟
إن حوايل  ٪50من النساء ذوي متالزمة داون تتمتعن بالخصوبة ويمكن لهن استعمال
أي واسطة ملنع الحمل دون أي خطر طبي إضايف .ويحتاج الشخص من ذوي متالزمة
ً
ً
منخرطا
داون إىل أن يكون
ومشاركا يف صناعة أي قرار بخصوص وسائط منع الحمل.
إن الواسطة املُختارة ستعتمد عىل الخيار الشخيص والقدرة عىل استعمال مانع الحمل
بكفاءة ،إضافة إىل التفكري بالتأثريات الجانبية املُحتملة .ويمكن لألطباء العموميون
تقديم اإلستشارة حول متنوع خيارات وسائط منع الحمل املتوافرة وتقديم توصية بهذا
الخصوص.
هل هناك إعتبارات خاصة بالنسبة لذوي متالزمة داون فيما يخص األمراض التي
تنترش جنسيًا؟
إن الرجال والنساء من ذوي متالزمة داون عرضة لنفس مخاطر األمراض التي تنترش
جنسيًا ( )STIsكما هو شأن بقية البرش .إن استعمال الواقي الذكري خالل الجماع
الجنيس هو النمط األفضل للوقاية من األمراض التي تنترش جنسيًا .ويجب أن يتضمن
التثقيف الجنيس معلومات عن األمراض التي تنترش بواسطة الجنس وكيفية الحد من
إنتشارها.
ماذا عن إرتفاع معدالت اإلساءة الجنسية؟ ماذا يمكن فعله للحد من إحتمال
حدوث اإلساءة؟
ُت ِّ
بي الوقائع أن األشخاص من ذوي اإلعاقة الذهنية هم أكثر عرضة لإلساءة الجنسية.
ومن األهمية بمكان لذوي متالزمة داون أن يكونوا مدركني لسالمتهم الشخصية وقادرين
عىل حماية أنفسهم واإلخبار عن أي هاجس لديهم حول كيف يعاملهم اآلخرين .إن
التثقيف الجنيس والتعلُّم بشأن السلوك الواقي يف مرحلة مبكرة من الحياة وأن يتم الرتكيز
عىل هذه األمور مع بلوغهم ونضوجهم قد يساعد يف دعم وتطوير الفهم واإلستيعاب ملسألة
السالمة الشخصية.
ويجب تثقيف ذوي متالزمة داون بشأن الحدود الفاصلة للتفاعُل البدني الطبيعي ضمن
السياق اإلجتماعي وذلك كي يفهموا الفرق بني السلوك السليم واملالئم واإلساءة .ويجب
تعليم ذوي متالزمة داون كيفية إتباع السلوك الحازم إضافة إىل طلب املساعدة إذا شعروا

12

بالتهديد وعدم األمان .وأن يكون لديهم شبكة من األصدقاء املوثوقني واألهل ملناقشة أي
موضوع ذات أهمية.

نجب طفالً من ذوي
إذا تعرضت مرأة من ذوي متالزمة داون للحمل ،هل س ُت ِ
متالزمة داون؟
إن ما ال يقل عن نصف النساء من ذوي متالزمة داون قادرات عىل الحمل وإن ما بني 35
إىل  ٪50من األطفال املولودون ألمهات من ذوي متالزمة داون ُيحتمل أن يكون لديهم
الجينة ( )trisomy 21أو إعاقات تنموية أخرى.
متى يبدأ إنقطاع العادة الشهرية لدى النساء من ذوي متالزمة داون؟
عادة ما تبلغ النساء من ذوي متالزمة داون مرحلة إنقطاع الدورة الشهرية قبل النساء
األخريات .وبالنسبة لذوي متالزمة داون فإن متوسط عمر بلوغ مرحلة إنقطاع العادة
الشهرية هو  46سنة وهذا مقارنة ِبـ  51سنة لدى النساء يف عداد بقية أبناء املجتمع.
وإذا تعرضت املرأة ألعراض مثرية للمصاعب فإن طبيبها العمومي قد يصف لها عالج
مثل عالج البديل الهرموني.

هل الذكور ذوي متالزمة داون يتمتعون بالخصوبة؟
تبني األبحاث إن خصوبة الرجال من ذوي متالزمة داون محدودة .لكن وبشكل عام،
فإن خصوبة ذوي متالزمة داون أدنى بشكل عام من معدالت خصوبة الرجال اآلخرين
من أعمار مشابهة .وبرصف النظر عن ذلك ،يجب أن يتم دائ ًما استعمال الواقي الذكري
للحماية من األمراض التي تنترش جنسيًا ومن الحمل ،إالَّ إذ قد ق َّرر الزوجني السعي
لإلنجاب.
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ما هي أفضل طريقة وأسلوب للتح ُّدث عن املسألة الجنسية والعالقات؟
ال توجد طريقة واحدة معتمدة للتعاطي مع موضوع التثقيف الجنيس التي يمكن إتباعها
مفصلة عىل قياس مستوى
مع كل ذوي متالزمة داون ،لذا يجب أن تكون املعلومات
ّ
الشخص من الفهم واإلستيعاب .مثالً ،قد يحتاج بعض اليافعني إىل معلومات أساسية عرب
استعمال الصور والرسوم بينما قد يحتاج آخرين إىل معلومات أكثر تفصيالً .وقد يحتاج
ذوي متالزمة داون اليافعني إىل تثقيف ودعم إضافيني من أجل التعبري عن مشاعرهم
الجنسية بطرق إيجابية.
قد تساعدكم النقاط املُدرجة أدناه يف التفكري حول كيفية مناقشة مرحلة البلوغ والتثقيف
الجنيس مع شخص من ذوي متالزمة داون:
• قم ببعض األبحاث وتأكد من معرفتك لكل املعلومات التي تحتاج اليها.
• ِّ
فكر بشأن الوقت األفضل والطريقة األمثل للمفاتحة بالحديث ،وأن تستجيب عندما
ُيبدي الشخص اإلهتمام.
• ناقش مع املدرسة نوع التثيقف الجنيس الذي يقدمونه وبأي طريقة يتم ذلك .لربما
كانت لديهم تجربة ما ومصادر ملساعدة اليافعني من ذوي متالزمة داون.
• فكر بنوع اللغة واملفردات التي ستستعملها والتي سيتم فهمها من ِقبَل شخص من
ذوي متالزمة داون.
• ُ
منفتحا ومستعدًا لإلجابة عىل أي سؤال.
كن
ً
• حاول أن تكون املعلومات بسيطة.
• إن القصص والدُمى صحيحة التمثيل ولعب األدوار واملوارد األخرى بدال ً من الكالم أو
النقاش باملواربة قد تشكل أدوات مفيدة ملساعدة اليافع فهم األمور.
• إن عملية التثقيف الجنيس مع الشاب من املحتمل أن تتكون من عملية متوالية من
التعلُّم بدال ً من إجراء حديث ملرة واحدة عن الجنس .قد تحتاج إىل مناقشة األمر عدة
مرات بغية دعم فهمه بخصوص الجنس.
موارد إضافية
www.downs-syndrome.org.uk/for-families-and-carers/health-and-well-being/
sexual-health-and-puberty/
www.ndss.org/resources/sexuality/
www.nswcid.org.au/images/pdf/health_fact_sheets/16_Fact%20Sheet.pdf
www.ndss.org/resources/sexuality/
raisingchildren.net.au/
www.fpv.org.au/for-you/people-with-a-disability/talking-to-children-with-cognitivedisabilities
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اإلنتقال بعد مرحلة املدرسة
من األهمية بمكان البدء بالتفكري بنوع األشياء التي قد يريد الشخص من ذوي
متالزمة داون اإلنخراط بها بعد إنهائه مرحلة املدرسة ،وما إذا كان يعني ذلك
الرشوع بالعمل أو املزيد من الدراسة.
من األهمية بمكان دعم الشخص اليافع يف هذا املجال ومساعدته عىل إتخاذ القرارات
بشأن أين وما هو نوع العمل أو الدراسة التي قد يرغب فيها.
إن بعض اإلعتبارات قد تكون:
• ما الذي يستمتع به الشخص من ذوي متالزمة داون؟
• ما هي نقاط القوة وما الذي يحتاج إىل مزيد من الدعم فيه؟
• هل هو مهتم يف املزيد من الدراسات؟
• ما هو نوع العمل الذي سيكون مهت ًما به؟
• ما هي املساعدة التي يمكنك تقديمها؟ وأين يمكنه الحصول عىل مساعدات أخرى؟
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لقد ط َّورت منظمة متالزمة داون أوسرتاليا موارد بخصوص التوظيف والعمل .ويمكن
الوصول إىل هذه املصادر عرب قسم التعليم من مجموعة أدوات الشمولية املُجتمعية

الصادرة عن منظمة متالزمة داون أوسرتاليا واملتوافرة من املوقع
www.downsyndrome.org.au

كما يوجد لدينا معلومات عن التثقيف وبعض دراسات القضايا حول التثقيف بعد مرحلة
املدرسة وهي متاحة عرب قسم التعليم من مجموعة أدوات الشمولية املُجتمعية الصادرة
عن منظمة متالزمة داون أوسرتاليا واملتوافرة من املوقع
www.downsyndrome.org.au

موارد إضافية

Job Access - www.jobaccess.gov.au
_NDIS - www.ndis.gov.au/html/sites/default/files/documents/employment
supports_the_ndis_will_fund.pdf
Volunteering Australia - volunteeringaustralia.org

الحالة الجسدية والرفاه

إن التمتع بالصحة والقيام باألنشطة ملن األمور الهامة يف أي عمر لكنها تكون أكثر
أهمية يف سن املراهقة عندما يكون الشاب أو اليافع يواجه الكثري من التغيريات الجسدية
والحسية .إن الصحة البدنية والصحة العقلية مرتابطتان واإلعتناء بهما يعزز الرفاه
والعافية.
ومن أجل التشجيع عىل الصحة الجيدة ،يجب تشجيع الشخص من ذوي متالزمة داون عىل:
• تناول طعام صحي ومتزن جيدًا
• ممارسة التمارين البدنية وممارسة األنشطة
• الحصول عىل قدر كاف من النوم
• عدم تعاطي املخدرات أو الكحول.
ومن أجل دعم وتعزيز الصحة العقلية الجيدة:
تواصل جيد وواضح مع الشخص من ذوي متالزمة داون ،خاصة إذا
• أن يكون لديك
ُ
برزت املصاعب
• جعل التحدُّث عن املشاعر واألحاسيس والصحة النفسية أم ًرا طبيعيًا
• قضاء الوقت سو ًيا
التواصل اإلجتماعي بشكل سليم
• التشجيع عىل استعمال التكنولوجيا ووسائل
ُ
• تشجيع الشخص من ذوي متالزمة داون عىل إنشاء الصداقات والراوبط اإلجتماعية
مع اآلخرين
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• تسليط الضوء عىل نجاحات وإنجازات الشخص
• الرتكيز عىل بناء الثقة بدال ً من أن تكون سلبيًا
• تشجيع ودعم الشخص من ذوي متالزمة داون عىل طلب املساعدة اإلضافية إذا دعت
الرضورة.
قد يشكل سن املراهقة وقتًا من التحدي بالنسبة للمراهقني وأرسهم ،لكن هذا الوقت
مرحيل وإنتقايل يف الحياة وإن تقديم الدعم للشخص من ذوي متالزمة داون خالل هذه
الفرتة سيساعد عىل بناء مستقبل متني وسعيد وصحي لدى هذا الشخص.
موارد إضافية

Beyond Blue - www.beyondblue.org.au
Black Dog Institute - www.blackdoginstitute.org.au
Headspace - www.headspace.com
_Raising Children Network - raisingchildren.net.au/articles/healthy_eating_habits
teenagers.html
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الجمعيات

نيو ساوث ويلز

جمعية متالزمة داون يف نيو ساوث ويلز
(مسجلة رسميًا)
هاتف(02) 9841 4444 :
بريد إلكرتونيadmin@dsansw.org.au :
الشبكةdownsyndromensw.org.au :

فكتوريا

جمعية متالزمة داون يف فكتوريا
هاتف(03) 9486 9600 :
بدل مكاملة محلية1300 658 873 :
فاكس(03) 9486 9601 :
بريد إلكرتونيinfo@dsav.asn.au :
الشبكةdownsyndromevictoria.org.au :

كوينزالند

غربي أوسرتاليا

جمعية متالزمة داون يف غربي أوسرتاليا
هاتف(08) 9368 4002 :
بدل مكاملة محلية1800 623 544 :
فاكس(08) 9368 4006 :
بريد إلكرتونيadmin@ :
downsyndromewa.org.au
الشبكةdownsyndromewa.org.au :

تسمانيا

متالزمة داون يف تسمانيا
(مسجلة رسميًا)

هاتف1300 592 050 :
بريد إلكرتونيinfo@ :
downsyndrometasmania.org.au
الشبكةdownsyndrometasmania.org.au :

جمعية متالزمة داون يف كوينزالند
(مسجلة رسميًا)
هاتف(07) 3356 6655 :
فاكس(07) 3856 2687 :
بريد إلكرتونيoffice@dsaq.org.au :
الشبكةdsaq.org.au :

هاتف(08) 8985 6222 :
فاكس(08) 8985 6266 :
بريد إلكرتونيdsant@octa4.net :
الشبكةdownsyndroment.com.au :

جنوب أوسرتاليا

إقليم العاصمة األوسرتالية

جمعية متالزمة داون يف جنوب أوسرتاليا
هاتف(08) 8245 4600 :
فاكس(08) 8346 4521 :

بريد إلكرتونيinfo@downssa.asn.au :
الشبكةdownssa.asn.au :

اإلقليم الشمايل

هاتف(02) 6290 0656 :
فاكس(02) 6290 0656 :
بريد إلكرتونيadmindsa@actdsa.asn.au :
الشبكةactdsa.org.au :
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