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IPWSO relies on donations to support people with PWS and their families around the world. To find out more 
about our work and donate please visit us at www.ipwso.org/make-a-donation 

األیام  لشغل واألھداف الخطط وضع أھمیة  
 

. المشروبات أو  الطعام تناول في الرغبة عن بعیًدا تركیزھم لتوجیھ انشغاالً  أكثر) PWS( ویلي-برادر بمتالزمة المصابین البالغین جعل إلى حاجة ھناك
 تلبیئة على فیھا یعیشون التي البیئة تساعدھم أن بشرط آخرین، أشخاص أي مثل  ومنجز ھادف مجتمع من جزًءا یكونوا أن األشخاص  لھؤالء یمكن

 بمتالزمة المصابین األشخاص من العظمى والغالبیة.  العمل  مكان في ودورھم بإنجازاتھم یفخرون ویقظین ملتزمین عماالً  یكونوا أن یمكن كما. احتیاجاتھم
 ومع. الذھنیة اإلعاقات ذوي  لألشخاص المخصصة غیر العمل مجاالت ذلك یشمل أن یمكن. ةومناسب  مدعومة بیئة في  العمل على قادرون ویلي-برادر
 أن یمكن التوظیف بأن العلم مع ذلك. التطوعیة والوظائف للتوظیف" السائدة" المجاالت في بنجاح العمل یمكنھم والمستوى، النوع حیث من المناسب الدعم
 .العمل مكان أھداف تحقیق في تُسھم قد  ومسؤولیة ھادفًا نشاًطا و منتظمة عمل وأیام ثابتة عمل ساعات یوفر

 
 وذلك المدرسة، من انتھائھم بمجرد ،"النھاریة البرامج" لحضور تلقائیًا ویلي-برادر بمتالزمة المصابین األشخاص توجیھ یتم األحیان، من جًدا الكثیر في

 تقدیم على تركز التي تلك سیما ال لعمالئھا، بناءة أنشطة النھاریة البرامج بعض توفر .الوظائف  شغل على قادرین أشخاص مجرد من أكثر یكونون عندما
 وإدارة التدریب ألغراض والسفر التسوق مراكز  وزیارة للطھي  أنشطة تتضمن النھاریة البرامج من العدید فإن ذلك، ومع. لوجھ  وجًھا الفردي الدعم

 غیر أنھم حیث  الطعام، إلى الوصول یدیروا أن البرامج ھذه مثل موظفي على الصعب من. عامللط المناسب وغیر  اإلضافي واالستھالك األموال
 سلوك من عنھ  ینتج وما القلق وزیادة الطعام عن البحث  على البیئات ھذه مثل تشجع ما وغالبًا. ویلي-برادر بمتالزمة المصابین مع التعامل في متخصصین

 .ویلي-برادر بمتالزمة المصابین األشخاص لدى تخریبي
 

 ینجحوا أن یمكن. اإلعاقة لذوي محدد دعم بدون السائدة الصناعات في  العمل في رغبتھم عن ویلي-برادر بمتالزمة المصابین البالغین من الكثیر یعبر
 العمل روتین ویتعلم العمل مكان في یستقر بینما بالمتالزمة المصاب للشخص الفردي الدعم تقدیم یتم وأن مناسبة البیئة تكون أن بشرط  ذلك، في  جید بشكل

 مع التعامل من النھایة في آخرون یتمكن قد بینما ،)العمل  بیئة حسب( المستمر الفردي الدعم إلى األشخاص بعض یحتاج وقد. منھ  المتوقع ما ویعرف
 .العمل مكان في العام اإلشراف وجود ظل في جیًدا الوضع

 
 إكمال على المحتملة قدرتھم من وبالرغم. باألغذیة مرتبطة  صناعة في العمل في ویلي-برادر بمتالزمة ابینالمص األشخاص یرغب ما غالبًا األسف، مع

 في واضًحا سیصبح ولكنھ بالكالم، ذلك عن یعبروا لن. والقلق التوتر من الكثیر لھم یسبب أن یمكن بھم المحیط  الطعام من المستمر التحفیز أن إال العمل،
ً  أقل البیئة كانت وكلما. الصلة  ذات والسلوكیات المتزاید قلقھم لخال من المطاف نھایة  الشخص من المتوقعة التنفیذي األداء مھارات عدد وزاد تنظیما

 .النھایة في  السلوك یتدھور ثم واإلرھاق، واإلحباط واالرتباك بالقلق شعوره یزداد ویلي،-برادر بمتالزمة المصاب
 

 مستوى العمل وأصحاب  واألسر  اآلباء منھ یتوقع جًدا، خفیفة ذھنیة إعاقة مع لألداء، عالٍ  مستوى ویلي-برادر زمةبمتال  المصاب الشخص یُظھر عندما
 لم إذا وذلك النجاح، على قدرتھم على قیوًدا المتالزمة من یعانون الذین األشخاص معظم لدى  المالحظة المعرفیة الخصائص تفرض لكن. القدرة من أعلى

 التي البیئة عن النظر وبغض. قدراتھ من أعلى بشكل األداء  منھ یتطلب  موقف في الشخص یوضع ال  حتى ذلك تذكر یجب. الدعم من كبیًرا قدًرا منحھم یتم
 .مخطط زمني وجدول  الدعم من محددة  أعلى مستویات إلى یحتاج فإنھ  ویلي،-برادر بمتالزمة المصاب  الشخص  فیھا یعمل

 
 لجمیع خزانات توفیر عام بشكل ذلك یتضمن. ویلي-برادر بمتالزمة المصاب الشخص احتیاجات مع لتتناسب البیئة تغییر إلى العمل أماكن تحتاج قد

. بینھم فیما الطعام" مشاركة" من الموظفین جمیع ومنع الوجبات  على للحصول المحدد  الوقت یحین حتى متناولھم عن الطعام وإبعاد والعاملین الموظفین
 .المادي الوصول إلى باإلضافة للعقل" الغذائي األمن" في  یسھم إلیھ الوصول یتعذر وجعلھ األنظار عن الطعام بعادإ أن إلى اإلشارة تجدر
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-برادر متالزمة من یعانون الذین أولئك سیما ال اإلعاقة، ذوي األشخاص جمیع لدى الرغبة تغذي الموظفین إلى المقدمة التشجیع وشھادات الجوائز إن
 العمل صاحب تزوید یتم عندما وجھ  أفضل على تحقیقھ ویمكن ضروریًا المبسطة  المھام  على التدریب ویعد. جید  بشكل واألداء بالرضا الشعور في ویلي،

 .العمل  مكان في بالمتالزمة المصاب الشخص یبدأ أن قبل وذلك ویلي،-برادر متالزمة عن بمعلومات
 

 إشرافًا العمل صاحب  أو الخدمة مقدم یوفر ھل عمل، مكان في أو نھاریًا برنامًجا یحضر لدیكم ویلي-رادرب  بمتالزمة یعیش الذي  البالغ الشخص كان سواء
 یمكنھ ال ویلي-برادر بمتالزمة المصاب الشخص  أن قبل من إخبارك تم وھل بالطعام؟ المرتبط  والقلق الوزن إدارة في للمساعدة الطعام حول مناسبًا

 درایة على یكونوا أن إلى  العمل وأصحاب الخدمات مقدمو یحتاج  الصعبة؟ السلوكیات بسبب عمل برنامج أو  مؤقتة ایةرع خدمة  أو نھاریة خدمة حضور 
 .الغذائي لألمن الخاصة  حاجتھم عن فضالً  المعلومات، ویعالجون یفكرون وكیف ویلي،-برادر بمتالزمة المصابین لألشخاص الخاصة باالحتیاجات

 
 :الوالدین أحد یكتب

 
 في واالنزعاج بالضیق یشعر كان وقد ". الخاصة االحتیاجات " ذوي  األشخاص احتیاجات تلبي جمیعھا العمل، أماكن من قلیل غیر عدد بین دیفید تنقل

 في  ینالموظف رغبة تسوده عمل مكان إلى الوصول  من تمكنا سنوات، عشر حوالي منذ الحظ، ولحسن. الحالي عملھ مكان قبل  العمل أماكن جمیع في النھایة
 مع دائًما باحترام معاملتھ تتم كانت فقد دیفید، إقامة ومنسق ھناك المدیر بین التواصل خالل ومن. األشخاص من لمجموعة مناسب عمل مكان یكون أن

 األشخاص نم مجموعة ضمن وھو المكان، في  ویلي-برادر  بمتالزمة المصاب الوحید الشخص إنھ. ظھورھا حال في مشكلة أي بحل وااللتزام تشجیعھ
 .الخاصة  الجسدیة أو الفكریة  االحتیاجات ذوي

 
 یدخل ال لكن. إقامتھ  مقر موظفي أحد بواسطة العمل مكان وإلى من نقلھ ویتم. عصًرا 3 إلى صباًحا 9 الساعة من األسبوع، في أیام ثالثة دیفید یعمل

 اآلخرین الموظفین خزائن وجمیع بھ، الخاصة الغداء ووجبة حقیبتھ زینتخ في یستخدمھا بھ خاصة خزانة ھناك. العمل مكان إلى  معھ اإلقامة موظفو
 ویحتفلون مقیدة، بطریقة لكن حینھا، في األشخاص میالد بأعیاد یحتفلون وھم. دائًما لیس لكن أحیانًا، دیفید بجانب الموظفین أحد یعمل. أیًضا بأقفال  مزودة

 !محظوظون نحن كم. ھذا العمل مكان من جزًءا  یكون أن دیفید یحب. فیھ عضو ودیفید بھم، الخاص الكورال مع) السنة  رأس( المیالد بعید
 

 !مختلفة بطریقة یفكرون ویلي-برادر بمتالزمة المصابین األشخاص
 

 أو السریع الكالم أو العالیة لألصوات سیئ بشكل یستجیبون إنھم. وبسیطة أقل وتوجیھات  كلمات  استخدام مع بثقة، ولكن بلطف، إلیھم التحدث یجب
 وھم. بأنفسھم ثقتھم تنمیة في یساعد كما المتعة،  في رغبتھم مع إلیھم" المسؤولیة" وإسناد مساعدتھم طلب ویتماشى. والتوجیھات  الطویلة المحادثات
 القراءة ویلي-برادر مةبمتالز المصابین األشخاص كل یستطیع وال. كلمات  أو صور شكل في البصریة الشروحات باستخدام أفضل بشكل التعلم یستطیعون

 .العمل مكان  في للعملیة وصفیة صور استخدام الرائع من یكون لذا جید، بشكل
 

 قابلة وعود أنھا على تصورھا یمكن التي االقتراحات أو  الوعود تكون أن یجب. واقعیون مفكرون ھم ویلي-برادر بمتالزمة المصابین األشخاص أن تذكر
-برادر بمتالزمة المصابین األشخاص أن إلى اإلشارة تجدر. التلمیح أو" الضمنیة الرسائل" باستخدام األحوال من حال بأي  السماح عدم مع وواقعیة للتنفیذ
 كل یكون أن إلى معھم یعملون الذین األشخاص یحتاج بالتالي. بسھولة المعقدة المحادثات فھم یخطئوا أو یسیئوا أن ویمكن والحساسیة  بالقلق یتصفون ویلي

 !مقصوًدا ولونھیق ما
 

 مكان في اآلخرین على تعرفًا أكثر ویلي-برادر بمتالزمة المصاب الشخص یصبح حتى بسیطة عبارات باستخدام والدعابة الفكاھة  روح على الحفاظ یجب
. إلیھم والشواغل األسئلة یھتوج یمكنھم من وكذا منھ، التعلیمات یتلقوا أن یجب  الذي ومن" العمل في الرئیس" ھو من یعرفوا  أن الضروري من. العمل
 .العمل مكان داخل  الھیكلي الشكل ویفھموا باألمان یشعروا حتى عمل مناوبة كل في المسؤول ھو من یعرفوا أن أیًضا المھم ومن

 
 یبدون أنھم في ببالس ھو ھذا. الخطوات  متعددة  مھام إكمال محاولة عند یتعثرون ویلي-برادر بمتالزمة المصابین األشخاص أن كیف لآلخرین اشرح
 .اإلجراءات/األنشطة أحد إكمال في  اإلسراع منھم یُطلب عندما  عنیدین أو مرتبكین أو بطیئین
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 والذي بالمتالزمة، المصاب الشخص مع مناسب  بشكل العمل على یساعدھم ویلي-برادر بمتالزمة المتعلقة األمور كل فھم على اآلخرین مساعدة إن
 .بفعالیة فیھ ویشارك مجتمعھ في قبوالً  أكثر ویصبح دجی  بشكل  النھایة في یستجیب

 
 !الطعام على للتركیز لھ المتاح الوقت قل انشغاالً، أكثر ویلي-برادر بمتالزمة المصاب الشخص كان كلما

 
  

 
 2021 سبتمبر في النشر تم
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