
                        DDrraaww  cchhaallkk  mmaarrkkiinnggss  oonn  tthhee
ppllaayyggrroouunndd  oorr  uussee  eelleeccttrriiccaall  ttaappee  aarroouunndd
sscchhooooll..  MMoovveemmeenntt    ccaann  hheellpp  ddee--ssttrreessss
iinnddiivviidduuaallss..  TThheeyy  ccoouulldd  hheellpp  ddeessiiggnn  tthheeiirr
oowwnn  ttrraaiill..  SSoommeettiimmeess,,  ffrreesshh  aaiirr  aanndd  aa  rruunn
aarroouunndd  ddooeess  wwoonnddeerrss..  EEvveenn  iiff  iitt’’ss  rraaiinniinngg!!  

GGoo  oonn  aa  ttrraaiill  

CCaallmm  vvooiiccee  aanndd  ssttaannccee  

DDiissttrraaccttiioonn

WWaaiitt  uunnttiill  ccaallmm  

WWoorrddss  aanndd  pphhrraasseess  

AAccttiioonn  ppllaann  

UUssee  hhuummoouurr  

RReemmoovvee  ootthheerr  cchhiillddrreenn  

                                                                                EExxttrraa
cciirrccllee  ttiimmee  aanndd  PPHHSSEE  sseessssiioonnss  wwiillll
hheellpp  ssuuppppoorrtt  tthhee  iinnddiivviidduuaall  aanndd
tthheeiirr  ccllaassss..  IItt  wwiillll  pprroommoottee  wwhhoollee
ggrroouupp  eemmppaatthhyy  ffoorr  tthhee  cchhiilldd  wwiitthh
tthhee  ddiiffffiiccuullttyy..

CCuurrrriiccuulluumm::

                                                                                EEnnssuurree
aallll  aadduullttss  aarree  oonn  tthhee  ssaammee  ppaaggee  bbyy
ddooccuummeennttiinngg  aanndd  sshhaarriinngg  ppoossssiibbllee
ttrriiggggeerrss..  TThheerree  mmaayy  bbee  aann
iinnccrreeaasseedd  nnuummbbeerr  ooff  aadduullttss
wwoorrkkiinngg  wwiitthh  tthhee  cchhiilldd  iinn
ccoommppaarriissoonn  ttoo  uussuuaall..  KKeeeepp  aa  rreeccoorrdd
ooff  iinncciiddeennttss..

CCoonnssiissttaannccyy::

                                                                                  LLooookk
oouutt  ffoorr  ssiiggnnss  tthhaatt  aa  cchhiilldd  mmaayy  bbee
bbeeccoommiinngg  uunnsseettttlleedd  aanndd  ddiirreecctt
tthheemm  ttoo  aa  ssaaffee  ssppaaccee  wwhheerree  tthheeyy
ccaann  ttaakkee  ssoommee  ttiimmee  ttoo  rreettuurrnn  ttoo  aa
ccaallmm  ssttaattee..    

CChheecckk  ssiiggnnss::

DDee--eessccaallaattiioonn  wwiitthh  ssoocciiaall  ddiissttaanncciinngg  iinn  mmiinndd  

                          MMaaiinnttaaiinn  aa  sseerreennee  ddeemmeeaannoorr..
HHooww  yyoouu  ssaayy  ssoommeetthhiinngg  iiss  mmoorree
iimmppoorrttaanntt  tthhaann  wwhhaatt  yyoouu  aarree  ssaayyiinngg..
KKeeeepp  sseenntteenncceess  ssiimmppllee  aanndd  bbrriieeff..  BBooddyy
llaanngguuaaggee  iiss  eeqquuaallllyy  iimmppoorrttaanntt;;  mmaaiinnttaaiinn  aa
nnoonn--tthhrreeaatteenniinngg  ssttaannccee..

PPrreevveennttiioonn  

                          IIff  yyoouu  ccaann’’tt  uussee  yyoouurr  uussuuaall
tteecchhnniiqquueess  aass  eeffffeeccttiivveellyy  dduuee  ttoo  ssoocciiaall
ddiissttaanncciinngg  ccoonnssttrraaiinnttss,,  tthheenn  iiff  yyoouu  ccaann,,
ddiissttrraacctt  tthheemm  wwiitthh  ssoommeetthhiinngg..  TThhiiss  wwiillll
hhooppeeffuullllyy  aaiidd  ccaallmmiinngg  ddoowwnn..  FFiinndd  oouutt  yyoouurr
ppuuppiill’’ss  ffaavvoouurriittee  tthhiinngg  oorr  ttooppiicc  aanndd  hhaavvee
rreessoouurrcceess  rreeaaddyy..  

                          IIff  aa  cchhiilldd  iiss  iinn  aann  aaggiittaatteedd  ssttaattee,,
wwaaiitt  uunnttiill  tthheeyy  hhaavvee  ccaallmmeedd  ddoowwnn  bbeeffoorree
ttaallkkiinngg  oovveerr  aannyy  iissssuueess..  YYoouu  wwoonn’’tt  bbee
aabbllee  ttoo  ddiissccuussss  aannyy  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ffaaccttoorrss
uunnttiill  tthhee  cchhiilldd  iiss  ccaallmm..

                          UUssee  wwoorrddss  aanndd  pphhrraasseess  tthhaatt
ddee--eessccaallaattee  aanndd  ggiivvee  tthhee  cchhiilldd  ttiimmee  ttoo
ttaakkee  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ffoollllooww  yyoouurr
iinnssttrruuccttiioonn..  FFoorr  eexxaammppllee::  LLeett’’ss  ttrryy......  IItt
sseeeemmss  lliikkee......  MMaayybbee  wwee  ccaann......  II  wwoonnddeerr
iiff……

                          DDeevveelloopp  aann  aaccttiioonn  ppllaann  wwiitthh  tthhee
cchhiilldd  aanndd  ccoommpplleettee  tthhee  ppllaann  bbeeffoorree
rreettuurrnniinngg  ttoo  tthhee  ggrroouupp..  AA  nnooww  aanndd  nneexxtt
bbooaarrdd  mmaayy  bbee  uusseeffuull  ffoorr  tthhiiss..  

                          TThhiiss  iiss  ddeeppeennddeenntt  oonn  tthhee
iinnddiivviidduuaall  cchhiilldd  bbuutt  ccaann  wwoorrkk  wweellll  aanndd  ffaasstt
iinn  ddee--eessccaallaattiioonn..  IIss  tthheerree  aann  iinnaanniimmaattee
oobbjjeecctt  ssuucchh  aass  aa  lluunncchh  bbooxx  tthhaatt  hhaass
ssuuddddeennllyy  ddeevveellooppeedd  aa  nnaammee  aanndd
ppeerrssoonnaalliittyy??  TThhee  ppoossssiibbiilliittiieess  aarree  eennddlleessss!!

                          IItt  iiss  aallwwaayyss  pprreeffeerraabbllee  ttoo  rreemmoovvee
tthhee  rreesstt  ooff  tthhee  ccllaassss  rraatthheerr  tthhaann  tthhee  cchhiilldd
aanndd  aalltthhoouugghh  llooggiissttiiccaallllyy  cchhaalllleennggiinngg,,  iitt  iiss
eeaassiieerr  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  ssoocciiaall  ddiissttaanncciinngg  tthhiiss
wwaayy..  YYoouu  mmaayy  nneeeedd  ttoo  pprreeppaarree  aannootthheerr
aarreeaa  iinn  aaddvvaannccee  ffoorr  tthhee  ccllaassss  ttoo  ggoo..  

                          IInnvvoollvvee  ppaarreennttss  ––  IItt  iiss  ggoooodd
pprraaccttiiccee  ttoo  hhaavvee  rreegguullaarr  ccoommmmuunniiccaattiioonn
wwiitthh  ppaarreennttss  wwiitthh  aa  hhoommee  sscchhooooll
ccoommmmuunniiccaattiioonn  bbooookk  ttoo  nnoottee  ddoowwnn
ppoossiittiivveess  aabboouutt  tthhee  ddaayy,,  sshhaarree  ggoooodd  wwoorrkk
aanndd  sshhaarree  hhiiccccuuppss..  TThhiiss  wwiillll  hheellpp  hhoommee
aanndd  sscchhooooll  wwoorrkk  ttooggeetthheerr..  RReegguullaarr  pphhoonnee
ccaallllss  aarree  aallssoo  hheellppffuull..

                          GGeett  mmoorree  ssuuppppoorrtt  --  DDoo  yyoouu  hhaavvee
aa  ppeerrssoonn  wwhhoo  iiss  oonn  ccaallll  ttoo  ssuuppppoorrtt  wwiitthh
ddee--eessccaallaattiioonn??  IItt  mmiigghhtt  bbee  yyoouu!!  EEiitthheerr
wwaayy,,  aa  sseeccoonndd  ppeerrssoonn  iiss  bbeesstt  ttoo  bbootthh
ssuuppppoorrtt  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  oouuttwwaarrdd  ccaallmm..  YYoouu
aallssoo  bbootthh  hhaavvee  wwiittnneesssseess  tthhaatt  yyoouurr
sscchhooooll’’ss  ssoocciiaall  ddiissttaanncciinngg  pprroocceedduurreess  aarree
mmaaiinnttaaiinneedd..  IItt’’ss  aallssoo  lleessss  lloonneellyy  tthhaann
ttrryyiinngg  ttoo  ssuuppppoorrtt  aa  cchhiilldd  iinn  nneeeedd  oonn  yyoouurr
oowwnn!!

SSuuppppoorrttiinngg  cchhiillddrreenn  wwhhoo  ddiissppllaayy  hheeiigghhtteenneedd  aannxxiieettyy  iiss  ttiirriinngg,,  ssoo  mmaakkee  ssuurree  yyoouu  hhaavvee  tthhee
ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ttaallkk  oovveerr  ssttrraatteeggiieess  oorr  ppaarrttiiccuullaarr  iinncciiddeennttss  wwiitthh  ssoommeeoonnee  iiff  nneeeeddeedd..  

FFiinndd  mmoorree  ddeettaaiill  oonn  tthheessee  ppooiinnttss  aatt  wwwwww..ppoossiittiivveeyyoouunnggmmiinndd..ccoomm

FFiinnaallllyy......

FFiirrssttllyy......
                        EEnnssuurree  tthhee  cchhiilldd''ss  uussuuaall
rreessoouurrcceess,,  bbrraaiinn  bbrreeaakk  aaccttiivviittiieess
aanndd  ssaaffee  ssppaaccee  aarree  aavvaaiillaabbllee  aass
ffaarr  aass  ppoossssiibbllee..  


