
قُم بتقلید تعابیر وجھھم وأصواتھم

غنِّ أغاني، إصنع موسیقى بالمعالق والصحون

قُم بتركیب المكعّباُت

إقرأ قصة، كتاب أو شارك بعض الصور

تحدث معھم عن أشیاء یحبونھا: الریاضة، الموسیقى، برامج التلفاز، 
األصدقاء، المشاھیر 

ً  أطبخوا أكلتكم المفضلة معا

تمرنوا على بعض الموسیقى المحببة لدیھم

أفكار مع أبناءك المراھقین أفكار مع أبناءك الصغار

 أفكار ألبناءك الرّضع

 أغلق الھاتف والتلفاز.
ھذا الوقت الحر

 من المھم التركیز على ثقتھم
. إن أرادوا القیام بمھمة  بأنفسھم

 غیر آمنة، فھذا وقت مناسب
. (أنُظر  للحدیث عن ذلك

)األوراق التالیة

 إسأل أبناءك، ما الذي
یرغبون القیام بھ

 قد یكون لمدة ۲۰ دقیقة أو أكثر- یتعلق بك. وقد یكون
 بنفس الموعد كل یوم مما یّمكن الطفل/المراھق من

إنتظاره والتطلع إلیھ

 خّصص وقت لقضائھ مع كل
طفل

إصِغِِ لھم، أنظر في عیونھم وكن معھم 
!بكامل اإلنتباه. إستمتعوا بوقتكم 

إقرأ  كتاب أو شارك بعض الصور

 قوموا بفعالیة رسم باأللوان أو أقالم الرصا ص

!

أرقص أو غنِّ أغاني

قوموا بلعبة الطھي والتنظیف معاً 

ساعد بالمھام المدرسیة

ال یمكنك الذھاب للعمل؟ المدارس مغلقة؟ قلق بشأن وضعك المادي؟ من الطبیعي جدا الشعور بالضیق والتوتر

أبناءنا إغالق المدارس ھي أیضاً فرصة لبناء عالقات أفضل مع 
الوقت الخاص مع أبناءنا ھو وقت حر ومسلي. یجعل األطفال یشعرون المحبة واألمان، وأنھم مھمون
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 من المّھم للمراھقین التحدث والتواصل مع
 أصدقائھم. ساعد إبنك المراھق على الحفاظ على
 تواصل مع أصدقائھ من خالل وسائل التواصل
 االجتماعي وطرق التواصل اآلمن عن ُبعد. ھذا

ً !أیضاً شيء إضافي یمكنكم القیام بھ معا

عّبر عن السلوك الذي ترید أن تراه

 ساعد إبنك
 المراھق على
البقاء متواصالً

قُم  بمدح أطفالك والثناء علیھم عند 
تصرفھم بشكل حسن

2 حافـِظ على اإلیجابیة COVID-19 والدیة

 إّنھ من الصعب الحفاظ على اإلیجابیة عندما یقوم أبناءك بإخراجك عن السیطرة. عادة نمیل ألن نقول لھم "توقف عن ھذا!  لكن األطفال یمیلون إلتباع أوامرنا عندما 
نستعمل معھم إرشادات وتعلیمات إیجابیة، والكثیر من الثناء على سلوكیاتھم وتصرفاتھم الحسنة

 الصراخ على أطفالك سیجعلك وسیجعلھم یشعرون أكثر 
بالتوتر. إجذب إنتباه أطفالك من خالل إستخدام أسماءھم 

وتحدث معھم بصوت ھادىء

 حاول الثناء على أطفالك (الصغار والكبار) عند قیامھم بعمل
 جید. قد ال ُیظھرون ذلك، لكنھم حتماً سیقومون بذلك مرة أخرى.

.ذلك أیضاً سیؤكد لھم أّنك تراھم وتھتم لھم

 ھل یستطیع طفلك بالفعل القیام بما تطلبھ منھ؟ قد یكون من
 الصعب جداً المحافظة على الھدوء طوال الیوم، لكّنھ یمكنھ
 الحفاظ على الھدوء لمدة ۱٥ دقیقة، عندما تحتاج للتحدث

.بالھاتف

ً ُكن واقعیا
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 إستخدم كلمات إیجابیة عندما تطلب من أبناءك القیام ببعض
"، بدالً من "ال تقم  األمور، مثل "من فضلك رتب مالبسك

بالفوضى. "

كّلھ تحت السیطرة
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 علِّم أطفالك
 كیفیة

 المحافظة
 على مسافات

آمنة

 قُم  بخلق روتین ثابت 
ومرن بنفس الوقت

 قُم ببناء جدول لك وألبناءك، یشمل وقت مّنظم
 للفعالیات الیومیة ووقت الفراغ أیضاً. ھذا سُیساعد

 األطفال على الشعور باألمان والّتصرف بشكل
.جّید

 ُیمكن لألطفال والمراھقین أن یقوموا بالتخطیط
 للروتین الیومي - مثل بناء الجدول الدراسي.

 عندما یقوم األطفال بذلك، سیكون من السھل علیھم
.اإللتزام بھ

 قُم بدمج تمارین ریاضیة لكل یوم - ھذا سیخفف
  .من التوتر والحركة الزائدة لدى األطفال

 أنت قدوة لسلوكیات
وتصرفات أبناءك

 إن كنت تحافظ على مسافات آمنة، على النظافة الشخصیة، وُتعاِمل
 اآلخرین بصبر، خصوصاً أولئك المرضى - أطفالك سوف یتعلمون

 .منك وسیتصرفون مثلك

في نھایة الیوم خّصص دقیقة 
للتفكیر بما مضى خالل الیوم قُم 

بإخبار طفلك عن شيء جید 
. وإیجابي أو مسلي قاموا بھ

قُم بالثناء على نفسك وعلى ما 
قمت بھ الیوم. أنت نجم!

 أُخرج مع أطفالك لبعض الوقت في الخارج، إن
كان ذلك مسموحاً في بلدك

 ُیمكنك أیضا كتابة بعض الرسائل ورسم الصور،
 ومشاركتھا مع اآلخرین. ضعھا خارج المنزل

!لیراھا الجمیع

 ُیمكنك طمأنة أطفالك من خالل مشاركتھم بكیفیة
 محافظتك على بقائك آمًنا. إستمع إلقتراحاتھم

.وُخذھا بشكل جدي

إجعل غسل األیدي ومھام النظافة الشخصیة، مسلیة ومرحة

 إلعبوا لعبة تقومون بھا بلمس
 أیدیكم، ومن یقوم بلمس وجھھ
 بأقل قدر ممكن سیحصل على
 جائزة. (ُیمكنك القیام بالعد لكل

)واحد من المشتركین

 خّصص ۲۰ ثانیة لغسل الیدین مع
 الغناء. أضف بعض المھام! أعط
 أطفالك نقاط عند غسل أیدیھم وقُم

 بالثناء علیھم، عند غسل الیدین بشكل
منتظم

 COVID-19 أدى لتغییر روتین العمل، البیت والمدرسة 
ھذا أمر صعب بالنسبة لألطفال، المراھقین والبالغین أیضا. إنشاء روتین جدید قد ُیساعدك 
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 عواقب السلوك ُتعلّم أطفالنا المسؤولیة لتصرفاتھم.
 ھذا یجعل أسلوبك بالتعامل والتربیة أكثر نجاعة، وھو

أفضل من الصراخ أو الّضرب

حاول أن تقوم بتوجیھھم من جدیدُخذ إستراحة وتوقف

 تشعر أّنك ترغب بالصراخ؟ أعط نفسك ۱۰ ثواني
 للتوقف. ُخذ شھیق وزفیر بشكل بطيء ٥ مرات.

حاول أن تتعامل مع الموقف بھدوء

!مالیین األھالي یقولون أن ھذه الطریقة ناجعة - كثیراً

أِشر إلى العواقب

 أعِط أطفالك فرصة إللتزام تعلیماتك قبل اإلشارة لعواقب
.تصرفاتھم ومعاقبتھم

حاول أن تحافظ على ھدوءك قبل اإلشارة للعقاب

ُكن متأكداً من إلتزامك بالعقاب. على سبیل المثال: "أخذ 
ھاتف إبنك المراھق لمدة أسبوع أمر صعب جدا للتطبیق. 

 . قُم بأخذه لمدة ساعة، أمر قابل للتطبیق على أرض الواقع

في حال إنتھاء العقاب. أعط إبنك فرصة لعمل شيء جّید 
وقُم بالثناء علیھ لقیامھ بذلك. 

إلتِزم 
بالّنصائح 

۳-۱

 جمیع األطفال یسیئون التصّرف. ھذا طبیعي عندما یكون األطفال ُمتَعبین، جائعین، خائفین، أو یتعلمون كیف یكونوا مستقلین.
وقد ُیشعروننا بالجنون والخروج عن السیطرة عند تواجدھم بالبیت طوال الوقت !

 الوقت الخاص مع إبنك (لوحدكما)، الثناء علیھ وعلى تصرفاتھ
الجیدة،  والروتین المتواصل، سیقلل من التصرف السيء

 أعط أبناءك (األطفال والمراھقین) مھام ووظائف بسیطة یمكنھم
 القیام بھا. فقط تأكد من قدرتھم على أدائھا. قُم بالثناء علیھم

لقیامھم بذلك!
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4سلوك/تصّرف سيء COVID-19 والدیة

 إنتبھ للتصّرف السيء مبكراً وقُم بتوجیھ أطفالك من 
د السلوك السيء إلى السلوك الجّی

أوقف ذلك قبل أن یبدأ! عندما یبدأ أطفالك بالشعور بعدم 
الراحة والّضجر, یمكنك جذب انتباھھم ألمر مسلي أو 
مثیر لالھتمام. مثال: "تعال, ھّیا بنا نلعب لعبة سویة". 

 "ھّیا بنا نخرج  للمشي قلیًال !"
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 أنت لست وحدك
 مالیین الّناس لدیھم نفس المخاوف مثلنا تماماً. إبحث عن شخص یمكنك التحدث معھ عن

 .مشاعرك. إصِغ لھم. تجّنب وسائل التواصل اإلجتماعي التي تجعلك تشعر بالخوف

ُخذ إستراحة
 جمیعنا نحتاج إلستراحة في بعض األحیان. عندما ینام أبناؤك،
 قُم بعمل شيء ممتع أو إسترِخ. قُم بعمل قائمة بفعالیات صحیة

!تحب القیام بھا من أجلك. أنت تستحق ذلك

 إصِغ
 ألطفالك

توقف لحظة

 خّصص
 دقیقة واحدة

 لفعالیات
 إسترخاء

 یمكنك القیام
 بھا عند
 شعورك

 بالقلق او
.التوتر

خطوة ۱: إھدأ
 أوِجد وضعیة جلوس مریحة، أقدامك على األرض، یدیك مرتاحتین

.في حضنك
أغمض عینیك إن كنت تشعر بالراحة بذلك

خطوة ۲: فّكر، إشُعر، جسد
بماذا أشعر اآلن؟ " : "إسأل نفسك

إنتبھ ألفكارك. الحظ إن كانت إیجابیة أو سلبیة
إنتبھ لمشاعرك. الحظ إن كانت سعیدة أو غیر ذلك

إنتبھ لجسدك. إنتبھ لوجود ألم أو توتر

خطوة ۳: رّكز على تّنفسك
إصِغ لتنفّسك، عند أخذ شھیق وزفیر

 یمكنك وضع یدیك على معدتك والشعور بھا، ترتفع وتنخفض، مع
 .كل نفس

". قد ترغب بالقول لنفسك، "ال بأس. مھما كان األمر، أنا بخیر
بعدھا إصِغ لتنفّسك لُبرھة

خطوة ٤: العودة من جدید
الحظ كیف یشعر كل جسدك
إصِغِ لألصوات في الغرفة

خطوة ٥: الّتفكر
"إسأل نفسك "ھل أشعر اآلن بشكل ُمختلف؟

عندما تكون ُمستعداً، قُم بفتح عینیك

 ُكن ُمنفتحاً وإصِغ ألطفالك. أطفالك
 سیحتاجون لك للشعور باإلطمئنان

 والدعم. إصِغ لھم عندما یشاركونك
 مشاعرھم. تقّبل مشاعرھم وإعطھم

.شعور بالراحة والطمأنینة

 التوقف لحظة قد یكون ناجعاً عندما تجد طفلك غیر مرتاحاً، أو قام بتصرف
 سيء. ھذه فرصة ألن تكون أكثر ھدوءاً. النفس العمیق أو التواصل مع

!مشاعرك، قد یغیر ذلك. یمكنك أیضا أخذ إستراحة من أطفالك

إّنھا أوقات عصیبة. إعتِن بنفسك، لتتمكن من دعم أطفالك
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 ال بأس أن تقول "نحن ال نعلم، لكّننا نعمل
 على ذلك؛ أو، نحن ال نعلم، لكّننا نفكر".
 إستغل ھذه الفرصة لتعلّم شيء جدید مع

!طفلك

 ال بأس إن لم یكن
لدیك إجابات

 أبطال ولیس
 متنمرون

ھناك الكثیر من القصص التي یتم تداولھا من حولنا

 :بعضھا قد ال یكون صحیحاً. إعتمد المواقع الموثوق بھا
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

and 
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19 

from WHO and UNICEF.

 إنتبھ إن كان طفلك بخیر. قُم بتذكیرھم بأّنك مھتم 
لھم وأّنھم یمكنھم التحدث معك في أي وقت. قوموا 

بعمل شيء ممتع ومرح معاً!

إنِھ حدیثك بمالحظة إیجابیة

ُكن ُمنفتحاً وإصِغ لھم
 إسمح ألطفالك بالحدیث بحریة. إسألھم أسئلة مفتوحة وإنتبھ 

.لمدى فھمھم لألمور 

ُكن صریحاً وشفافاً 
 دائماً أجب عن أسئلتھم بصدق. ُخذ بعین اإلعتبار ُعمر إبنك

.ومدى قدرتھ على فھم األمور

ً ُكن داعما
 قد یكون طفلك خائفاً أو ُمرتبكاً. أعطھم المساحة للتعبیر عن

.مشاعرھم، وأخبرھم بأّنك موجود من أجلھم

وّضح أّن COVID_19 ال یھمھ كیف نبدو، من أین 
نحن أو اللغة التي نتحدثھا. أخبر أطفالك أّننا یجب أن 
نتعاطف مع المرضى واألشخاص الذین یعتنون بھم.

إبحث عن قصص ألشخاص یعملون على تغییر الوضع 
والذین یھتمون بالمرضى.
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ُكن مستعداً للتحدث. بالتأكید قد سمع أطفالك عن ما یحدث. الصمت واألسرار لن تحمي أطفالك. الصراحة، الشفافیة واإلنفتاح ستحمیھم. فّكر بمدى قدرتھم على فھم 
األمور وإستیعابھا. أنت خیر من یعرفھم ویعرف قدراتھم! ُكن منفتحاً وإصِغ لھم. 

COVID-19  6ُكن مستعداً للتحدث عن COVID-19 والدیة

:لمزید من المعلومات أنقُر الروابط أدناه

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://COVID19Parenting.com
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs

