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قيق/  ُمشاركة الشَّ

قيقة   الشَّ

  

 مسارات األشقَّاء 

رق التي ُيمكِنك من َكشِقيق، هناك الكثير من 
ُّ
الط

مدى  علىخاللها الُمشاركة في األولمبياد الخاص 

ر دورك بناًء على مع مرور الوقت سوف يتغيَّ  حياتَِك.

وهناك  .عبر الزمن والتزاماتِكأهدافَِك، اهتماماتَك، 

تجد أدناه  دائًما مكان لَك في األولمبياد الخاص!

المسارات التي ُيمكنك أن  األمثلة علىبعض 

 .تبعهات

ِعبِين  برنامج الالَّ

 السن صغار

الر ِياضات 

دة  ®الُموحَّ

الشباب القادة 

 الدامج

مشاركة 

 الكلية/الجامعة

 بَرنامج القياَدة 

 

تدريبات األولمبياد الخاصَّ في تقديم  مهمةتَكمن 

اإلعاقة ذوي فراد لأل العام ومسابقات رياضية على مدار

إلعطائهم فرص متواصلة لتطوير لياقتهم  .فكريةال

 .البدنية، إظهار الشجاعة، إختبار الشعور بالسعادة

والمشاركة في تبادل الهدايا، والمهارات والصداقات مع 

أسرهم، العبين آخرين في األولمبياد الخاص 

 .والمجتمع

 

رَّاكة مع  بالشُّ

لِمزيد من المعلومات حول ُمشاركة 

اء في األولمبياد  الخاصَّ األشقَّ

ولمزيد من التَّفاصيل حول كلَّ 

اء  فرصة، راجع دليل ُمشاركة األشقَّ

باب!  الشَّ



 

 

قيقة  قيق/ الشَّ  ُمشاركة الشَّ

اء عندما ُيشارك  تحُدث ُمشاركة األشقَّ

شقيق لفرد من ذِوي اإِلعاقة الفكريَّة 

بفاعلية في حياة شقيقة أو شِقيقته. 

الفعالون هم الذين يشاركون  األشقاء

في رحلتهم مع  شقيقهم أَو شقيقتهم

يتدربون ويتعلمون يلعُبون،  .األولمبياد الخاص

نفس عالقتهم كإخوة في ا طورونسويًا، وي

اء هم وبالتالي تقوى عالقتهم.  .الوقت األشقَّ

ُمحفز وداعم ويساندون بعُضهم فريٌق 

تحِقيق أهدافهم ل سوياً فهم يعملون  .البعض

 .الفرديَّة والُمشتركة

 

اء  األولمبياد  فيتُؤدي ُمشاركة األشقَّ

 .ُمفيدة للطَّرفيننتائج تحقيق الخاص إلى 

سوف ُيقِدر شقيقك أَو شقيقتك الوقت الذي 

تقدَّمه لتساعده أَو لتساعدها على تحِقيق 

ر ُمشاركة . أهداَفه أو أهدافها
ُّ
توف

قيق/الشقيقة ما يلي:  الشَّ

 

اإلفتخار بنفسك 
/  وبشقيقك
شقيقتك

زيادة الثقة 
بالنفس

تَطوير المهارات 
المهنِيَّة

تَطوير مهارات 
حل المشاكل

تَطوير مهارات 
القيادة والُفرص 

المتاحة

تَطوير مهارات 
الدعم 
والمساندة

تفتخر بنفسك 
/  وبشقيقك
شقيقتك

بناء الصَّداقات
مع أشقَّاء 
آخرون

تقوية الرَّابط 
األخو ي

تقوية الرَّوابِط 
األُسرِيَّة

فرص للتَّنمية 
الفرديَّة 
والر ِياضيَّة

 

اء!ي   وفَّر األولمبياد الخاص منصَّة مَثاليَّة لتفعيل دور األشقَّ

 شف خياراتك أدناه.تكا

 اِدََّعم

  تدريباتال خاللَشجع شقيقك/شقيقتك 

 والمسابقات

 تَطَوَّع

 تطو ٌِع في السباقات المحل ِيَّة لألولمبياد الخاصت 

 تطو ٌِع في السباقات المحل ِيَّة لألولمبياد ت

 ®  الخاص

 حكم في الِسباقات الر ِياضيَّة لألولمبياد الخاص 

 َشاَرك

   عبين صغار َشارك أَو تولَّى الِقيادة في برنامج الالَّ

 سنوات 7-2السن الذين تتَراوح أعمارهم بين 

  مع   ®ةموحدال ةرِياضفي الُكن  شريًكا

 من ذوي اإِلعاَقةآخر العب شقيقك/شقيقتك أو 

  انَضمَّ إلى نادي / مجتمع / مجموعه طالب

 األولمبياد الخاص في جامعُتك

 ُكن  مدربًا لألولمبياد الخاص 

 ُكن  اَلئًِقا بدنيًا

  دة لتكون انَضمَّ إلى نادي اللياقة البَدنِيَّة اْلُمَوح ِ

عبين والمؤيدين  الئًقا بدنيًا َمع الالَّ

 6ياقة البدنيَّة األسرية لِمدة تَناَفس في تحد ِي لل 

 أسابِيع

  انَضمَّ إلى برنامج اللياقة البَدنيَّة من األولمبياد

ته  أسابِيع يدرس  8الخاص، وهو برنامج موحَّد مدَّ

املة حَّة الشَّ  اللياقة البدنِيَّة والص ِ

 تَواصل

  ألفراد  انَضمَّ إلى شبكات دعم األولمبياد الخاص

تبادل األفكار والخبرات مع واألشقَّاء األسر و 

 اآلَخرِين وإِفراد األسراألشقَّاء 

 ُمساندة

  أَو مجتمعك  |جامعتك في مدرستكالدمج أنَشر

 شاب كقائد 

 ُكن  قائد لبرنامج األولمبياد الخاص 

 

 

خالل فترة ُمشاركتي في األولمبياد الخاص، "

ذوي  تجاه األفراد نظري ةوجهغي رت ت

 التَّعاطفاإِلعاقة الفكِريَّة، وشعرت بِمِزيد من 

تجاههم . . . لَقد جعلني العديد  ااِلحترام و

أدرك أَنَّه أن من الالعبين، بِمن فيهم أختي، 

تحقيق  أستطيع،  المثابرة من خالل 

 أَحالمي ."

 فاريس، -

اء، األولمبياد  الخاص باكستان األشقَّ

 

"أنا محظوظة ألنَّني شهدت أم ِي و أْختِي، 

روزمارى تعامالن بِرفض ال يحتمل ... هذا 

وألم الرَّفض  حب عائلتيالمزيج من 

ساعدني ألطور ثَقتي وأصدق إنَّني أستطيع 

 إيجابِي ." أحقق تَغيِيرأن 

 يونيس كينيدى شرايفر -
ِس األولمبياد الخاص  ُمؤس 


