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 فصل هفدهم: 

 !والدین و جمع زبرگ خانواده. همه را هب صحنه فرا بخوان

 -و تقریبا تمام اعضای خانوادهآنها  پدر بزرگ و مادر بزرگم، خاله ها و فرزندان -خانواده ام

نزدیک به من زندگی می کنند و برای مداخله سریع در جلسات درمانی پسرم مرا 

 همراهی می کنند.  

 کودکی مبتال به اختالل رشدخانم سارا، مادر 

 

 

کمک های قابل توجه ای ، والدین همسرشان و سایر اعضای خانواده خود برخی مادران از سوی والدین

دریافت می کنند. بسیاری از زنانی که با آنها مصاحبه کردیم به این مسئله اذعان داشتند که مادرانشان یک عامل 
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زمانی که هیچ کس برای »ویکتوریا که یک مادر مجرد است می گوید: حیاتی کمک رسانی به آنها بودند. خانم 

کمک به من وجود نداشت، مادرم به عنوان پرستار و مراقب فرزندم به من کمک کرد. او مرا وادار می 

ار ب و رفتاخالق خوکند تا در تعطیالت به او بپیوندم. او به من کمک کرد تا بتوانم خانه بخرم، من 

 .« مادرم هستم مدیونعاقالنه ام را 

اما شاید این نوع مشارکت خانوادگی واقعیت زندگی شما نیست. ممکن است والدین و سایر اعضای خانواده بزرگ 

ری به قدو یا خود  بیمار، شما برای اینکه از نظر احساسی و یا به صورت عملی از شما حمایت کنند خیلی مسن

به دلیل دور بودن محل زندگی شان و یا  به شما فراهم نباشدکه امکان کمک رسانی  نیازمند به کمک باشند

گوید:  او مینمونه ای از این وضعیت در مثال خانم فیونا دیده می شود. فرصتی برای حمایت از شما نداشته باشند. 

دو فرزند برادم در حال حاضر پدرم با بیماری سرطان مبارزه می کند و مادرم نیز از او مراقبت می کند. »

ن چرا که در غیر ای -نیز مانند فرزند من نیاز ویژه دارند. من حتی یکبار هم از آنها تقاضای کمک نکردم

 «.صورت احساس گناه می کردم

 توانند حمایتنکه  باشندشما ممکن است به قدری گرفتار مشغولیات زندگی خود  بزرگخانواده اعضای حتی  

مادرم به شدت درگیر زندگی خود »م جودیت توضیح می دهد: خاصی از شما به عمل آورند. همانطور که خان

  «است و من در بهترین حالت می توانم یک بار در ماه او را ببینم.

 و یا به قدریوده ممکن است والدین شما دیگر در قید حیات نبدر صورتی که فرزندان شما بزرگ شده باشند، 

ضعیف و کم انرژی باشند که توان کافی برای کمک به شما را نداشته باشند. برخی از اعضای خانواده بزرگ شما 

ممکن است احساس کنند هیچ کمکی نیاز ندارید. خانم کایال، مادر یک فرزند بزرگسال مبتال به سندروم رت می 

ر می رسد، برای اینکه ما برای مدت زمان طوالنی با از نظر خانواده و فامیل حال ما خوب به نظ»گوید: 

  «این شرایط زندگی کرده و به آن خو گرفته ایم.

، باز هم ممکن است به سبب شرایط هستند به فرزند شما بی تفاوتنسبت خانواده  اعضای حتی در صورتی که

 ژه فرزند شما به تازگی تشخیصبه ویژه در صورتی که نیاز ویموجود احساس ناراحتی و سردرگمی داشته باشند، 

داده شده باشد. برخی از اعضای خانواده حتی با گذشت زمان هم نمی دانند چطور می توانند به شما کمک کنند. 

می تواند به منظور حفظ ارتباطات خانوادگی پدر بزرگ و مادر بزرگ و سایر اعضای خانواده احساسات  شناخت

  کمک کننده باشد. 
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 و مادربزرگ ها و سایر اعضای خانواده به این شکل واکنش نشان می دهند؟  چرا پدربزرگ ها

خانم ماریون زمانی که برای نوه تازه متولد شده اش بیماری فلج مغزی شدید تشخیص داده شد خیلی پریشان و  

 ، چرا که متوجه شد نوه اش هرگز نمی تواند صحبت کند و به مراقبت کامل نیاز دارد. بودناراحت 

شه او همی»: با خود می گفتاو با قلبی شکسته دخترش را می نگریست که از شنیدن این خبر رنج می برد. او 

همانند خانم  «احساس گناه می کنم. ،فرزند من خواهد بود و از اینکه نمی توانم از او محافظت کنم

مادربزرگ ها نه تنها رنج می برند.   «گانهسه  اندوه»ماریون، مادربزرگ فرزندان دارای نیاز ویژه به نوعی از یک 

برای فرزند و نوه خود، بلکه برای خودشان هم غصه خورده و احساس ناراحتی می کنند. آنها نوه ای را که انتظارش 

را می کشیدند از دست داده اند. آنها در رویا با نوه خود بازی کرده و با هم شیرینی می پزند. اما حاال چطور می 

 ؟ کنندکی که توانایی های حرکتی، گفتاری و یا شناختی محدودی دارد برخورد توانند با کود

چگونه می توانند احساسات و نگرانی های خود نمی دانند بسیاری از مادربزرگ ها و سایر اعضای نزدیک خانواده 

در ممکن است  به عنوان مادر پنهان کرده و به عنوان عضوی از خانواده کاری انجام دهند. در حالی که شمارا 

فعالیت هایی نظیر عضویت در گروه های والدین، مطالعه کتاب های مرتبط با ناتوانی، تنظیم جلسات پزشکی 

هره بدون بباشید، مادربزرگ ممکن است به نیروی حمایتی و اطالعات مورد نیاز دسترسی نداشته باشد. درگیر 

برای کمک به شما در جهت تقلیل غم و اندوهتان و یا  آنها پشتیبانی و اطالعات مورد نیاز،مندی از این قبیل 

 ندارند.هیچ راهی شناخت کامل نیازهای ویژه فرزندتان 

ی گآزردموجب اطالعات مناسب، اعضای خانواده ممکن است به گونه ای رفتار کنند که از آنها و ارائه بدون حمایت 

ها ممکن است وجود هر گونه مشکلی را در فرزند برای جلوگیری از مواجهه با چنین شرایطی، آنشما شود.  خاطر

خانم هاپ، مادر کودکی مبتال به اوتیسم می  قابل مشاهده نباشد.او شما به کلی انکار کنند، به ویژه اگر ناتوانی 

در خانواده ما، مادربزرگ بر این باور است که پسرم کامل و بی نقص است و هیچ ناتوانی ندارد. »گوید: 

  «.سیار دشوار استچنین موقعیتی ب

، اختالالت سالمت روانی، یا ناتوانی در یادگیری، ADHD، نظیر اوتیسم، «غیر قابل مشاهده»از نظر ناتوانی های 

برخی اعضای خانواده وجود مشکل و نیاز ویژه را در فرزند شما ممکن است نادیده بگیرند و به خاطر بی نظمی و 

آنها ممکن است بر عقیده خود پافشاری کنند که اگر مقصر بدانند. شما را ناکفایتی در تربیت نادرست فرزندتان 

برای فرزندتان محدودیت های بیشتری در نظر بگیرید، مطمئنا رفتارهای نابهنجار او به طور معجزه آسایی از بین 



 

4 
 

 ده و زندگیشعضو در گروه همساالنش ست ، فرزندتان می تواننبودیداو « مراقببیش از حد »خواهد رفت. یا اگر 

  د. اجتماعی خود را شکل ده

ناتوانی او را بی  «بزرگ خواهد شد»اعضای خانواده ممکن است با گفتن جمالتی مانند اینکه فرزندت به زودی 

اگر والدین یا یکی از خواهران و برادران شما چنین رفتاری داشته اهمیت جلوه دهند و یا از درد و رنج آن بکاهند. 

خانم جینا کنند. توصیه های مادرانه به شما مرتبا را نقد کنند و یا باشد، ممکن است مهارت های مادری شما 

 یبه دلیل اینکه عالئم بیماری فرزندم تا هفت سالگ»فرزندی مبتال به دیستروفی عضالنی دارد. او می گوید: 

مشخص نبود، فکر می کنم  همین مسئله پذیرفتن ناتوانی فرزندم را برای آنها دشوار کرده بود. فکر 

دم را به خوفکر می کنند باید زمان بیشتری شده باشند و  من هنمی کنم آنها متوجه چالش های هر روز

 «اختصاص دهم.

می و مربوط به سالهای خیلی دور باشد. خانم مارتا به عالوه، ممکن است اطالعاتی که آنها درباره ناتوانی دارند قدی

یک نوه پسر مبتال به سندروم داون دارد. او می گوید در زمان قدیم و در سن و سال او هیچ کودک مبتال به ناتوانی 

 یا به نگهداری از او در -به مدرسه نمی رفت. والدین شما ممکن است انتظارات اندکی از فرزند شما داشته باشند

 مرسوم بوده است. روند به ویژه اگر در زمان آنها این کار یک هنجار و  -سسات خاص توصیه کنندمو

برخی مادربزرگ ها و اعضای خانواده در مقابل غم و ناراحتی با عقب نشینی و دوری از فرزند شما واکنش نشان 

ر هیچ مشارکتی دده همسرم خانوا»می دهند. خانم مگ که کودکی مبتال به دیستروفی عضالنی است می گوید: 

 «. آنها هرگز تماس نگرفته و یا برای مدت کوتاهی به منزل ما نمی آیند.زندگی ما ندارند

به یاد داشته باشید که گاهی اوقات اعضای خانواده قصد کمک دارند اما حتی نمی دانند چه پیشنهادی برای کمک 

را مطالعه کنید(. اگر از میزان مشارکت خانواده  درخواست کنید، بخش آنچه نیاز دارید را ارائه دهند )در ادامه فصل

 نا امید شدید، ایده هایی که در این فصل مطرح می شوند را می توانید دنبال کنید. 
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 برقراری ارتباط و به اشتراک گذاری احساسات

با آنها در میان برای افزایش حمایت و شناخت اعضای خانواده، اطالعات مناسب و همچنین احساسات خود را 

 بگذارید. آماده باشید تا برای چیزهایی که نیاز دارید درخواست کمک کنید. 

با پنهان کردن را داشته باشند که باید  احساساین پدر بزرگ و سایر اعضای خانواده ممکن است ، مادربزرگ

و یا خونسرد به نظر برسند، رژی بدهند. اگر چه ممکن است بی تفاوت احساسات و هیجانات خود به شما قدرت و ان

با آنها، همیشه با روی گشاده با  ارتباطحفظ برای  اما ممکن است این کارها را برای حمایت از شما انجام دهند.

گه نآنها برخورد کنید و از طریق به اشتراک گذاری غم ها، ترس ها، و شادی هایتان راه را برای برقراری ارتباط باز 

 کند.  ی تنها می تواند احساس اندوه خانواده را تشدیدسکوت و رازدار .دارید

ینم من به والد»است. او می گوید:  حائز اهمیتخانم امی به این مسئله پی برد که چقدر صادق بودن با والدینش 

نگفتم که تست های ویژه ناتوانی بر روی دخترم تالیا انجام شده است، چون نمی خواستم آنها را نگران 

ین زمانی که آنها دخترم را دیدند استرس و فشار زیادی متحمل شدم. در نهایت زمانی که کنم. بنابرا

نتیجه آزمایشات ناتوانی را به مادرم گفتم او گفت: می دانستم نوه ام مشکلی دارد. اما به تو نگفتم چون 

عی، مشاور یا یک خانواده شما ممکن است حتی از مصاحبه با مددکار اجتما «نمی خواستم تو را نگران کنم.

 روحانی بهره مند شوند. 

مطرح  آنها با مشکل رااعث رنجیدگی خاطر شما شد حتما بدون رودربایستی اگر از خانواده شما رفتاری سر زد که ب

 رای مثالب به ویژه اگر مشکل فرزند شما را درک نکنند، ممکن است توصیه های غیر مفیدی پیشنهاد دهند.کنید. 

به دلیل ضربه زدن به بازوانش سرزنش می  ناراحت بود و او را نوه خود که مبتال به اوتیسم بودی از رفتار مادر بزرگ

را به دلیل اینکه خیلی با فرزندش با مالیمت برخورد می کند سرزنش می کرد.  -دبی -کرد. همچنین دختر خود

که دخترش به ضربه زدن به عنوان یک هد توضیح دموفق شد به مادرش  پس از ماه ها رنجش و نارضایتی، دبی

وسیله بی ضرر برای کاهش استرس نیاز دارد و کتابهای انگیزشی و کاربردی در این ارتباط را در اختیار مادرش 

 آرامش رسیدند. همگی در روابطشان به قرار داد. از آن پس مادربزرگ رفتارش را تغییر داد و 

ی از اینکه زندگ داشته وبه شما شما همچنان نگاه انتقادی  اگر خانوادهعلیرغم همه توضیحاتی که ارائه می دهید، 

باید به فکر محافظت از خود ناخوشایندی دارید،  احساس شخصی شما مورد هجوم انتقادهای آنها قرار گرفته است
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مراجعه  «یستزمانی که امور بر وفق مراد ن»و خانواده کوچکتان باشید. برای آشنایی با راهکارهای مرتبط به فصل 

 کنید. 
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 با مشارکت و آموزش  -را افزایش دهید آنهاسطح راحتی 

زمان اندکی برای ممکن است ناتوانی فرزندتان هستید، درباره  و کسب اطالعات زمانی که در حال آغاز یادگیری

اما به اشتراک گذاشتن اطالعات بسیار حیاتی است. یکی از مادران می آموزش سایر اعضای خانواده داشته باشید. 

گوید آموزش به والدینش کمک کرد تا بیشتر مشارکت کنند و به خاطر رفتار غیر طبیعی فرزندم قضاوت کمتری 

واقعا وحشت زده شوند. اگر کودکتان مشکل پزشکی پیچیده ای دارد، اعضای خانواده ممکن است داشته باشند. 

ه چدر فرزندش انمی که دخترش مبتال به فلج مغزی است به مادرش نشان داد که در صورت شروع حمله صرع خ

کاری باید انجام دهد. در حال حاضر این مادر بزرگ می داند چگونه در مواقع اورژانسی وارد عمل شود، او از اینکه 

کند. ما همچنین در مورد مادربزرگ هایی  احساس رضایت و راحتی می وقتی را به تنهایی با نوه اش می گذارد

 شنیده ایم که نوه های با نیاز ویژه خود را هر چند هفته یکبار به خانه خود دعوت می کنند تا نزد آنها بخوابند. 

اما چه اتفاقی می افتد اگر اعضای خانواده با مسئله به این شکل برخورد نکنند؟ شاید والدین و  -فوق العاده است

ندارند. با ارائه اطالعات  برای نگهداری فرزند شما در یک شب تمایل، مهارت یا توانایی الزم را تانو برادر یا خواهر

و در تماس بودن، والدین و سایر اعضای خانواده می توانند نزدیکی بیشتری با فرزندتان احساس کنند و  مناسب

 را امتحان کنید: راهکارهای زیر بیشتر به مشارکت و کمک تمایل نشان می دهند. 

مرتب با والدین و سایر اعضای خانواده در تماس باشید )تلفن یا ایمیل( و آنها را در جریان  

وضعیت فرزنتان قرار دهید. در صورتی که خانواده بزرگی هستید می توانید به صورت گروهی 

 ایمیل بزنید. 

. این روش تنها برای خانواده هایی که دور توصیه کنید به آنها وبسایت های مرتبط با ناتوانی را 

 از شهر زندگی می کنند کاربردی است. 

کتاب ها و مقاالت مفید را در اختیار آنها قرار دهید تا پنجره جدیدی برای بحث و بررسی  

 . شودکودکتان برای آنها باز 

ن ترتیب آنها می اطالعات تماس انجمن های ناتوانی مرتبط را در اختیار آنها قرار دهید. به ای 

توانند با این انجمن ها یا موسسات در ارتباط باشند، چرا که در برخی مناطق بسیاری از این 

دهند. بسیاری ربزرگ کمک های ویژه ای ارائه موسسات به خانواده و به خصوص پدربزرگ و ماد

 رار می دهند. از آنها کتاب های مرتبط با ناتوانی را به صورت امانی در اختیار خانواده ها ق
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آنها را برای شرکت در کنفرانس ها، سمینارها و برنامه های مرتبط با ناتوانی دعوت کنید. با  

شرکت در این جلسات به صورت خانوادگی، با مسائل و مشکالت مرتبط با ناتوانی فرزندتان 

خوبی را آشنا خواهید شد، سایر خانواده ها را مالقات خواهید کرد و ممکن است لحظات شاد و 

در مورد احساسش در زمانی که با تمام اعضای خانواده در کنار آنها تجربه کنید. یکی از مادران 

سندروم داون شرکت کرده بود گفت و اینکه کودکان مبتال به در مسابقه پیاده روی مخصوص 

 احساس حمایت و پذیرفته شدن از سوی جامعه به وی منتقل شده است. چقدر 

آنها را به جلسات درمانی فرزندتان یا مطب پزشک دعوت کنید. خانم جوزف که نوه اش مبتال  

تا اینکه . ردتمام مداخالت درمانی را نظاره می کدر جلسات با دقت به سندروم داون است 

احساس راحتی کرد و از کمک به نوه نوزادش از انجام مداخالت و تمرین ها به تنهایی  سرانجام

 که بتواند بنشیند و سینه خیز برود لذت برد.  برای این

. برای مثال، به آنها نشان دهید چگونه با به آنها توضیح دهیدنحوه ارتباط با فرزندتان را  

. فعالیت کنید برقرارفرزندتان که از سیستم های بینایی خاصی استفاده می کند ارتباط موفقی 

 انجام آنها خسته نمی شود. از آنها لذت می برد و هایی را پیشنهاد دهید که فرزندتان از انجام 

استفاده کنید. به این  مددکاریا  نیروی کمکیدر دورهمی های خانوادگی برای کمک از یک   

 از فرزند شما مراقبتمی تواند  مددکارترتیب، در صورتی که تعداد جمعیت بسیار زیاد باشد، 

کند. در زمان مالقات در منزل مادربزرگ،  کمکر انجام فعالیت های فیزیکی او را دکرده و یا 

جمی از برای حمایت از فرزندش استفاده می کند. به این ترتیب،  مددکارخانم جمی از یک 

گفتگو و دورهمی با مادرش و سایر اعضای خانواده لذت می برد، در حالی که دخترش نیز توسط 

 یک فرد قابل اعتماد حمایت می شود. 

خارج از خانه فقط برای بزرگساالن ترتیب دهید. سعی کنید با والدین و یک برنامه تفریحی  

سایر اعضای خانواده بدون حضور فرزندانتان یک برنامه صرف شام در بیرون از منزل را تجربه 

وادگی ارتباط خانبدون اینکه همه حواستان به فرزندتان باشید می توانید کنید. به این ترتیب 

همچنین می توانید آگاهی اعضای خانواده را درباره شرایط فرزندتان باال تقویت کنید. خود را 

 ببرید، بدون اینکه در حضور او صحبت کنید. 
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 درخواست کنیدآنچه نیاز دارید را 

و از بودن در کنار یکدیگر لذت می ه زمانی که راه های ارتباطی متعددی را با اعضای خانواده برقرار کرد

به مستقل و قوی بودن عادت کرده ایم درخواست کمک زمانی که برید، نیازهای خود را با آنها در میان بگذارید. 

خانم سالی پس از تالش برای انجام تمام کارها به تنهایی، در نهایت از والدینش می تواند بسیار دشوار باشد. 

فرزند با نیاز ویژه خود را ساعت های متمادی نزد پزشک متخصص ببرد آنها از فرزند  در زمانی که بایدخواست 

 . سالم وی مراقبت کنند

این صورت، وظایف در . پیشنهاد دهندچه کمکی باید به شما  ندانند برخی اوقات اعضای خانواده ممکن است

 امتحان کنید: می توانید این توصیه ها را  .خاصی را به آنها محول کنید

چند ساعت، یک شب و یا مدت طوالنی  به مدت از پدربزرگ و مادربزرگ یا سایر اعضای خانواده بخواهید: مراقبت

تری از دختر یا پسر شما مراقبت کنند تا به این صورت شما فرصت داشته باشید که بتوانید با خود خلوت کرده یا 

شما خیلی مسن بوده و یا با نگهداری کودکتان راحت نیستند، از  ساعاتی را با همسرتان بگذرانید. اگر والدین

جلسات کوتاه )یک یا دو ساعت( شروع کنید. فیلم، موسیقی یا بازی های مورد عالقه فرزندتان را همراهش داشته 

ار ک برای مدتی بیش از چند ساعت نزد والدینتان بماند و شما بودجه ای برای اینقرار است باشید. اگر کودکتان 

اختصاص داده اید، می توانید کارگر یا پرستاری به خدمت بگیرید تا بتواند به والدین شما در نگهداری از کودک 

  درخواست کمک کنید.کمک کند. یا از دوستی که خود فرزندی با نیاز ویژه دارد 

ی احساس خوشاینددر نزدیکی شما زندگی نمی کنند و یا از نگهداری فرزندتان  تاناگر والدین: پرداخت نقدی

ز شما ا، ممکن است به روش های دیگری تمایل به کمک داشته باشند. اگر آنها و وضع مالی متوسطی دارند ندارند

چه در تن پرستار باز آنها بخواهید پولی را برای گرفدوست دارید برای فرزندتان تهیه کنند، بپرسند چه هدیه ای 

به آنها اجازه دهید با هدایای نقدی شما را شاد کنند، و مطمئن شوید که هزینه ای که اختیار شما قرار دهند. 

را با آنها در میان بگذارید. برخی  -برای مثال صرف شام در بیرون، استفاده از پرستار و .. -متحمل می شوید

هند مبلغی را بابت اقامت شبانه در یک کمپ یا حضور یک یا دو پدربزرگ ها و مادربزرگ ها ممکن است بخوا

نجام اهمراه پرداخت کنند. به عالوه، اگر فرزند شما بزرگ شده است، والدین می توانند با کمک مالی برای آموزش، 

  خانه و یا فعالیت های تفریحی از فرزند شما حمایت کنند.    کارهای 
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ر اعضای خانواده بخواهید محدویت زمانی دارید، می توانید از والدین یا سای اگر: هدیه زمان -کمکانواع دیگر 

نها دور از شما زندگی آگرفته و خدمات مورد نیاز را برای شما پیگیری کنند. اگر ضروری را به جای شما تماس تا 

دیدی که ممکن است نها بخواهید در اینترنت جستجو کرده یا در کتابخانه به دنبال درمان های جآمی کنند، از 

، همدلیبیشتر احساس با افزایش سطح اطالعات و دانش اعضای خانواده آنها به فرزندتان کمک کند بگردند. 

 در مجالت وآنها مرتبا می کنند. حمایت ش مرتبا از او پدر امی و نزدیکانمشارکت و عضویت در گروه می کنند. 

اوتیسم نوشته شده و با در ارائه مقاالت به او، سطح اطالعات و دانش هستند که درباره مقاالتی روزنامه ها به دنبال 

   خود را افزایش می دهند. 
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 ع بر وفق مراد نیستوقتی اوضا

حس نزدیکی و صمیمت  ایجادبرخی اوقات، علیرغم تمام تالش هایی که برای آموزش خانواده، برقراری ارتباط، و  

 صرف می کنید،  باز هم حمایتی که نیاز دارید را دریافت نمی کنید. 

اگر حس می کنید شما و فرزندتان به شدت مورد انتقاد قرار می گیرید، باید صادقانه در مورد نگرانی های خود با 

باید این  است، کننده ناراحتبرایتان ه خانوادارتباط با  نتیجه برسید که این خانواده تان صحبت کنید. اما اگر به

در میان بگذارید و چگونگی و زمان برقراری تماس با آنها را  خانوادهرا با  وضعیت را کنترل کنید. شرایط خود

 یک تعطیالت پر استرس دوری کنید ورفتن به برای مثال، شما ممکن است تصمیم بگیرید تا از مشخص کنید. 

کنید. خانم سرنا، که فرزندی مبتال به را در زمان دیگری برنامه ریزی  خانوادگیبه جای آن یک گشت و گذار 

 انتخاب کردیم کهبه خاطر مشکالت مرتبط با پسرم ما »می گوید:  دارددیستروفی عضالنی و اختالل در رشد 

ا آغوش باز پذیرای آنها برخی از اعضای خانواده را مالقات نکنیم،. اما آنها هر زمان خواستند به منزل ما بیایند ما ب

 «هستیم.

یا شما ممکن است تصمیم بگیرید که موقتا تماس با برخی از اعضای خانواده که آسیب احساسی به شما وارد کرده 

اند را محدود و یا کامال قطع کنید. در این مورد، درهای ارتباط را باز نگهدارید تا در صورتی که تصمیمتان تغییر 

، می توانید راه های دیگر مانند ارسال حضوری ی مرسوم را از سر بگیرید. به جای مالقاتکرد بتوانید تماس ها

 ایمیل، ارسال کارت یا مکالمه تلفنی را امتحان کنید. 

با شخص فرزند شما بیشتر آشنا شوند، فعاالنه تر در زندگی شما مشارکت  اعضای خانوادهشاید به مرور زمان که 

ان، به طور فعال به دنبال حمایت و پشتیبانی از سوی دوستان، سایر اعضای خانواده و و همکاری کنند. در این می

فصل های مربوط به بخش دو برای دریافت ایده های بیشتر، افراد حرفه ای باشید که در زندگی شما حضور دارند. 

  با عنوان مراقبت از خود را مطالعه کنید. 
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 استفاده از تجارب دیگران

خودم را کنترل شرایط  کنترل کنم. تنها میتوانمدر مورد فرزندانم را  پذیرش خانواده ام من نمی توانم 

 کنم.

  ADHDمجرد سه فرزند مبتال به دیستروفی عضالنی و ، مادر اپریلخانم 

*************************************************************** 

را برای والدینم رسم کرده و آن را بر روی یخچال خانه آنها من نمودار کارهایی که فرزندم انجام می دهد 

ه و دختر خاله های او کمک می کند تا بدانند چه بازی باید با لچسبانده ام. این کار به خاله ها و پسرخا

 و یا در هر لحظه او به چه چیزی احتیاج دارد.  دهنداو انجام 

 کودکی مبتال به سندروم داون، مادر ترودیخانم 

 

 

 


