
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 

Parenting tips  
from WHO

Parenting tips  
from UNICEF

In worldwide 
languages EVIDENCE-BASE 
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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!

Parenting tips  
from WHO

Parenting tips  
from UNICEF

In worldwide 
languages EVIDENCE-BASE 

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.

Parenting tips  
from WHO

Parenting tips  
from UNICEF

In worldwide 
languages EVIDENCE-BASE 

ُ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
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COVID-19 والدیة
 التعلّم عن طریق اللعب 

 المالیین من األطفال یواجھون اغالق المدارس والعزل في البیوت. ھذه النصائح تتعلق بالتعلّم عن
 !طریق اللعب - شيء قد یكون مسلیاً لجمیع األعمار

 للمزید من المعلومات, أنقر على الروابط أدناه

 حكایة الحكایات
 أخبر أطفالك قصة من طفولتك

 أطلب من أطفالك أن ُیخبروك قصة

 ألّفوا معاً قصة جدیدة, تبدأ بالجملة
..." وكل شخص "كان یا ما كان  

 یشترك باللعبة قد ُیضیف جملة وھكذا

 قوموا بإخراج وتمثیل قصة مفضلة
 او فیلم - قد یقوم األطفال األكبر
 عمراً بارشاد األصغر وتعلیمھم

 المسؤولیة

  ألعاب الذاكرة
 الشخص األول یقول " عندما ینتھي وباء
 كورونا, سأقوم ..." مثالً, سأذھب الى

  الحدیقة

 من بعدھا ُیضیف الشخص التالي لما قالھ
 الشخص األول  " عندما ینتھي وباء

..." مثالً,  كورونا, سأذھب الى الحدیقة و
( (و سأزور صدیقي

 كل شخص ُیضیف مقترحات جدیدة
 للمقترحات السابقة, ُمحاولین التفكیر بكل
 األمور المسلّیة التي یمكن القیام بھا بعد

 انتھاء اغالق الكورونا

 غّیر الغرض
 الكثیر من أغراض المنزل قد تكون
 أغراض جیدة للعب, مثل المكنسة,

 المنادیل وغیرھا

 ضع الغرض في وسط الغرفة
 وعندما یعرف أحدھم ما الغرض,

 یمكنھم مشاھدة الغرض

 مثالً, المكنسة قد تتحّول الى حیوان,
 !غیتار أو میكرفون

 ألعاب الحركة
 اعمل رقصات ألغاني أطفالك المفضلة. الشخص األول یقوم بأداء الرقصة

 ومن بعدھا یقوم االخرون بتقلیده. كل شخص ھو قائد اللعبة عندما یأتي
 دوره

 التحدي - من یقوم بلمس أصابع القدمین أكثر

 المراة - كل شخص یقوم بتقلید حركات االخرین, تعابیر الوجھ, األصوات.
 شخص قد یبدأ اللعبة كقائد ومن بعدھا یمكن تغییر األدوار. حاول تجربتھا

!بدون قائد للعبة

 لعبة الجماد - قُم بتشغیل الموسیقى أو غّن أغاني, على كل شخص أن یقوم
 بالرقص. عند توقیف الموسیقى, یجب على كل شخص التوقف. اخر شخص

یستمر بالرقص, سیكون الحكم للدورة التالیة من اللعبة

 لعبة الحیوانات - قُم بتشغیل الموسیقى أو غّن أغاني, عندما تتوقف
 الموسیقى, قُل اسم حیوان, ومن بعدھا كل شخص باللعبة یجب علیھ أن یكون

ھذا الحیوان

الغناء
 غناء األغاني لطفلك یعزز من

اكتساب اللغة

 مّثل أو غّن أغنیة, أول شخص یقوم
 بمعرفتھا یكون القائد التالي لللعبة

 اعمل أغنیة عن غسل الیدین أو
 التباعد االجتماعي. أضف  بعض

 !الحركات الراقصة

 ھناك الكثیر من أنماط وأنواع اللعب التي قد تكون مسلّیة وأیضا
تعلیمیة بنفس الوقت

 اللغة, األرقام, األشیاء, التمثیل واأللعاب الموسیقیة, تعطي
 األطفال فرصة الستكشاف والتعبیر عن أنفسھم بطریقة مرحة

 وامنة

 أنماط اللعب

نصائح من  منظمة الصحة العالمیة مثبت-علمیا لغات أخرى نصائح من الیونیسف
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COVID-19 والدیة
نغضب  عندما 

 نحن نحب أبنائنا - األطفال والمراھقین - لكن الضغوط بسبب الكورونا, الوضع االقتصادي واالغالق, قد تجعلنا في حالة من الغضب. ھذه
 بعض التعلیمات كیف یمكننا أن نتحكم ونتعامل مع الغضب, حتى ال نؤذي االخرین

 أوقف النھر من المنبع

 عادةً  نفس األشیاء تجعلنا نشعر بالتوتر او 
مرة الغضب في كل 

 ما الذي یجعلك تغضب؟ متى یحدث ذلك؟ 
؟ كیف تكون ردة فعلك عادًة

 امنع ذلك من الحدوث من البدایة. اذا كان ذلك 
یحصل عندما تكون تعباناّ, استرح قلیًال او نم.  
اذا كان الجوع یجعلك غضباناً, تأكد من قدرتك 

على األكل. اذا كان الشعور بالوحدة, اطلب 
أحدھم الدعم من 

 اعتن بنفسك. حاول النظر للمصادر "أخذ 
" لبعض  "التعامل مع الضغط  " و  استراحة 

األفكار

 اعتن بنفسك
 نحن جمیعاً بحاجة للتواصل. تحدث مع 

أصدقائك, أفراد أسراك ومصادر دعم 
یوم أخرى في كل 

 ھل تملك بعض أسلحة أو أغراض قد  
ُتؤذي االخرین؟ ضعھم بمكان ُمقفل,  أخفھم 

المنزل أو أخرجھم من 

 اذا لم یكن البیت امناً, ال بأس أن یخرج  
األطفال للحصول على مساعدة او البقاء 

في مكان امن بعض الوقت

   خذ استراحة

 عندما تبدأ بالشعور بأنك بدأت تغضب, 
خذ  20دقیقة حتى تھدأ. تنفس ببطء, خذ 
شھیق وزفیر 5 مرات قبل أن تتكلم او 

تتحرك

 اذھب لمكان ما لمدة  10دقائق لتتحكم في 
مشاعرك. اذا كان ھناك مكان امن في 

قلیال الخارج, اخرج 

 اذا كان ھناك طفل ال یتوقف عن البكاء, 
ال بأس من تركھ بمكان امن على ظھره,  
وامشي قلیًال. اتصل بأحدھم لتھدئتك. تفّقد 

الطفل كل 10-5 دقائق

 لیست لألبد - یجب علینا أن نّمر بذلك االن COVID-19 أزمة الكورونا
 للمزید من المعلومات, أنقر على الروابط أدناه

نصائح من  منظمة الصحة العالمیة مثبت-علمیا لغات أخرى نصائح من الیونیسف

 علوم الدماغ ُتظھر أن قدرتك على التحكم  
و بالغضب أو فعل شيء إیجابي, تعزز من نّم

. ھذا نجاح حقیقي !وتطور دماغ طفلك 
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COVID-19 والدیة
  والدیة في بیوت ومجتمعات مزدحمة

 قد یبدو صعباً عند وجودنا في بیوت مزدحمة. ھناك بعض األمور التي یمكنك COVID-19 الحفاظ على صحة وأمن أسرتك  خالل الكورونا
 القیام بھا لتسھیل ذلك على أسرتك

 للمزید من المعلومات, أنقر على الروابط أدناه

 داوم على استخدام
النصائح 6-1

 ابق حیث أنت
 قُم بتحدید أولئك الذین یغادرون ویعودون الى المنزل

 ألقل قدر ممكن

 غادر منزلك او منطقة سكناك ألغراض مھمة
 كالحصول على الطعام او الدواء والرعایة الطبیة

 ساعد أطفالك على
 المحافظة على التباعد

 االجتماعي
 اشرح ألطفالك أن لدیھم مھمة وھي الحفاظ

 على صحة أنفسھم ومجتمعھم , من خالل
 التباعد االجتماعي المؤقت

 أعطھم مزید من االھتمام اإلیجابي عندما
 یبذلون مجھود لممارسة التباعد االجتماعي

 االمن

 اجعل غسل الیدین
ً !والتعقیم عمال مسلیا

 قد یكون من الصعب توفیر الماء والصابون, لكن
 الحفاظ على تعقیم جید مھم جدا أكثر من أي وقت

 مضى

 حاول غسل أیدي جمیع أفراد العائلة بشكل منتظم
 قدر اإلمكان

 اجعل األطفال ُیعلّمون بعضھم البغض كیفیة غسل
 الیدین

شّجع األطفال على عدم مالمسة وجوھھم

نصائح من  منظمة الصحة العالمیة مثبت-علمیا لغات أخرى نصائح من الیونیسف

 الحفاظ على اإلیجابیة, خلق روتین یومي ووقت خاص مع كل طفل عندما تستطیع, سُیساعدك
 على التعامل مع تصرفات أبنائك ومشاعرھم

 ُخذ استراحة
 قد ال یكون لدیك المتسع الكافي لنفسك للتعامل مع كل

 ھذا الضغط والمشاعر التي تواجھھا

 الحظ مشاعرك عندما تكون متضایقاً او متوتراً وُخذ
 استراحة... حتى أخذ تفس عمیق ثالث مرات قد

 !یساعدك ویعمل فرق

 أحسنت صنعاً! المالیین من العائالت وجدت أن ھذا
ناجع

 قُم بالتمارین الیومیة 
 شّجع األطفال على التفكیر بتمارین

 وفعالیات یمكنھم القیام بھا واھتمامھم
 باجتناب التواصل مع أشخاص ال یعیشون

 معكم في نفس المنزل

 فعالیات القفز, الرقص او الركض في دوائر
!قد تكون مسلیة

  شارك وحّمل
 العنایة باألطفال وأفراد األسرة قد یكون

 صعباً في حّیز ضیق ومحدود, لكنھ سیكون
أسھل عندما تكون المسؤولیة مشتركة

 حاول تقسیم المھام المنزلیة ورعایة
 األطفال وباقي المھام بالتساوي, بین أفراد

األسرة

 قُم بعمل جدول مع بقیة البالغین في المنزل

 ال بأس بطلب مساعدة عند شعوركم
 بالتعب او التوتر, لتتمكنوا من أخذ

 استراحة
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. حاقظ على أمان األطفال  في الشبكة  شارك مع زمالءك, أصدقائك وعائتلك

 اضمن بقاء اطفالك
 بأمان من خالل

 التواصل والحوار
   المفتوح

 أخبر أبناءك أّنھ في حال
 تعرضھم في الشبكة لمحتوى
 قد یجعلھم یشعرون بالخوف,

 عدم الراحة او الضیق, أن
 یقوموا بالتحدث معك عن ذلك,

 وأنك لن تنزعج منھم أو تعاقبھم

 ُكن متیقظاً ألي عالمات ضیق
 أو توتر. الحظ ان كان طفلك

 متضایقاً, متوتراً, خائف او
ُمدمن لبعض الفعالیات

 حافظ على عالقات وثیقة
 وحوار مفتوح مع أبناءك من

خالل الدعم اإلیجابي والتشجیع

 تذّكر أن كل طفل ھو مختلف
 وقد ُیعّبر عن نفسھ بطرق

 مختلفة. ُخذ وقت كافي لفھم
 رسائل أطفالك للتعبیر عن

 احتیاجاتھم. على سبیل المثال,
 أطفال مع احتیاجات خاصة,
 یحتاجون لمعلومات بطرق

ُمبّسطة

COVID-19 والدیة 
الشبكة في  األطفال  أمان  على   الحفاظ 

\االنترنت. البقاء متواصال یساعدھم التخفیف من اثار  ویشجعھم ,COVID-19 في ھذه األیام یقضي األطفال الكثیر من الوقت في الشبكة
 .على مواصلة حیاتھم,... لكن في نفس الوقت, ذلك یضعھم امام كثیر من المخاطر

 التنمر االلكنروني من
األقران والغرباء

 قُم بأنشاء عادات
 صحیة وامنة

 الكترونیا
 شارك أبناءك (األطفال

 والمراھقین) بانشاء انفاقیة أسریة
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 ذكِّر أبناءك أن ما یتم نشره على
 الشبكة, یبقى على الشبكة

((الرسائل, الصور, والفیدیوھات

 اقض بعض الوقت في
 الشبكة مع أبناءك

(األطفال والمراھقین )
 استكشفوا المواقع, التواصل 

ً االجتماعي, األلعاب والتطبیقات معا

 تحدث مع ابنك المراھق عن كیفیة 
التبلیغ عن المحتوى المؤذي في 

الشبكة

 Common Sense( موقع 
Media( یحتوي على الكثیر من 

النصائح للتطبیقات, األلعاب 
والتسلیة لألعمار المختلفةالمختلفة
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 واأللعاب
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استخدامھا

:Other resources   قُم بالتبلیغ عن الُعنف ضد األطفال في الشبكة

  مخاطر الشبكة

 بعض البالغین قد یستھدفون
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 یشارك المراھقین معلومات
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 فیدیوھات ألنفسھم
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COVID-19 والدیة
 المیزانیة األسریة في أوقات األزمات

 ھذا ُیسبب لنا اإلرھاق, الغضب والتشتت. األطفال او المراھقون قد یطلبون .COVID19 المالیین حول العالم قلقون بشأن الوضع المالي بسبب كورونا
 .أشیاء قد تسبب مشاكل وجدال مع األھل. لكن یمكننا القیام ببعض األشیاء للتعامل مع ھذا الضغط المالي

 أحسنت صنعاً! المالیین من العائالت وجدت أن ھذا ناجع
 للمزید من المعلومات, أنقر على الروابط أدناه

 ماذا سنصرف االن؟

 احضر ورقة وقلم

 ارسم صور جمیع األشیاء التي
 تصرف علیھا انت وعائلتك المال

 في كل شھر

 اكتب بجانب كل صورة ما ھي
ثمنھ \ قیمتھ

 اضف كم من المال لدیك للصرف
 في كل شھر

  اعمل میزانیتك الخاصة

 اجلب كیس وضع فیھ بعض الحجارة او
.النقود. ھذه میزانیك لھذا الشھر

 كعائلة, قرروا على ماذا ستصرفون
\العمالت على  المال, وضع الحجارة

 الصورة

 ان نجحت بتوفیر حتى القلیل من المال,
 !للمستقبل او للحاالت الطارئة, ھذا رائع

 تحدث عن االحتیاجات
 والرغبات

 االحتیاجات: ما ھي األشیاء المھمة التي تحتاجھا
 األسرة أو األشیاء التي تحتاجھا للبقاء؟ (مثل,
 الطعام, الصابون لغسل الیدین, االحتیاجات

 للمرضى أو ذوي االحتیاجات الخاصة من أفراد
(العائلة

 الرغبات: ما ھي األشیاء التي من الُمستحب
والجمیل شراؤھا لكّنھا لیست أساسیة؟

 تحّدث مع أطفالك وناقشھم بخصوص األمور
التي یمكنكم الصرف علیھا أقل كعائلة

 المیزانیة ھي قرارنا بكیفیة صرف أموالنا, حتى في
 أوقات األزمات

 عمل میزانیة بالشراكة مع األطفال, سُیساعدھم على
 الفھم أّننا جمیعاً بحاجة التخاذ قرارت صعبة في

األوقات الصعبة

 ھذا أیضا ُیساعد األُسر أن یكون لدیھا ما یكفیھا في
 نھایة الشھر, وشراء مستلزمات أقل

 حكومتك قد تمنح بعض
 المال او قسائم الطعام
 للعائالت, خالل

COVID-19 الكورونا

 اسأل عن األماكن التي
 تقدم المساعدة في

 منطقتك

 احصل على
 المزید ان كنت
بحاجة لمساعدة

 أشرك األبناء - األطفال
 والمراھقین - بالتخطیط

 للمیزانیة العائلیة

نصائح من  منظمة الصحة العالمیة مثبت-علمیا لغات أخرى نصائح من الیونیسف
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COVID-19 والدية
 نصائح لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة

 كل األطفال, بما فيهم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة, يحتاجون للحب, التقدير, الرعاية والوقت, وبشكل خاص خالل األوقات العصيبة

 حافظ على أمان طفلك

 من الموصى به بشكل قوي أن تقوم بمتابعة التعليمات المحلية بخصوص الكورونا
COVID-19 لمساعدة طفلك على البقاء فعّال قدر اإلمكان داخل المنزل وخارج 

 المنزل أيضا
 

 اسأل مراكز الدعم المحلية عن وجود فعاليات خاصة
COVID-19 بخصوص الكورونا

 احفظ أرقام الطوارئ في مكان من السهل الوصول
 اليه, مثل الثالجة

 كُن داعمًا, 
متعاطفًا ومُحبًّا

 قد ال يحصل طفلك على نفس
 القدر من الدعم الذي يتلقونه

 عادةً, وقد يؤدي ذلك لتحديات
 إضافية مثل ازدياد التوتر, القلق

 واإلحباط

 استخدم الدعم الكالمي
 والجسدي لجعل طفلك يشعر

بالتقبُّل والمحبّة

 لغة الجسد اإليجابية, اإلشارات
والكلمات تصنع فارقًا كبيرًا

 تواصل مع
 طفلك

 
 انزل لمستوى طفلك عند

التواصل معه

 حافظ على التواصل بالعين
 والبقاء ايجابيًا

 خُذ وقتك العطاء طفلك
 المساحة الكافية للتواصل

 شاهد, انصت وتأكّد من أنّك
 تفهم ما يريد طفلك

 
 عزّز اإليجابية

 عزّز القوى من خالل المديح
 وشجّع القدرات بدالً من التركيز

 على األمور التي ال يمكنهم القيام
  بها

 ساعد طفلك فقط عندما يحتاج
 المساعدة. الكثير من الدعم

 والمساعدة تُقّلل من فُرصتهم
 للتعامل بشكل مُستقّل وقد

 تُشعرهم بالدونية

 اطلب المساعدة
 ان احتجت

 شارك هذه التوصيات مع باقي أفراد
 أسرتك البالغين

 أنت لست وحدك! حافظ على التواصل
 مع األشخاص الذين يفهمون وضعك.

شارك التحديات وأيضا نجاحاتك

 من الطبيعي أن تشعر بالتوتر, القلق,
 اإلحباط والخوف في بعض الوقت

 كُن لطيفًا مع نفسك وخُذ استراحة
 عندما تحتاج لذلك! البطاقات "عندما

 نغضب" و "ابق هادئًا وتعامل الضغط"
 تشمل نصائح مفيدة

 تعزيز الروتين

 الروتين يُساعد األطفال على الشعور
 باألمان. أنظر للبطاقة "قُم ببناء

 برنامج منّظم!" لمزيد من المعلومات

 قُم بعمل روتين يومي يشمل
 الفعاليات التي تعرفها أنت وطفلك
 والفعاليات التي يُحبّها طفلك أيضًا

 ساعد طفلك على التواصل مع
 األصدقاء والعائلة من خالل الهاتف,

 كتابة البطاقات\الرسائل أو رسم
 الصور

 اعط طفلك خيارات لجعله يشعر
 بالسيطرة. هذا أيضا يعزز تقديره

الذاتي لنفسه

 استخدم لغة بسيطة وتعليمات واضحة
 وتواصل غير كالمي لألطفال الذين
 يحتاجون ذلك (على سبيل المثال:

 اإلشارات, الصور, والمساعدة
البصرية)

  نصائح من اليونيسف

 للمزيد من المعلومات, أنقر على الروابط أدناه

 مثبت-علميا لغات أخرى
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COVID-19 والدية
 نصائح ألهالي المراهقين 

المراهقون قد يفتقدون المدرسة, األصدقاء والعالقات االجتماعية
 من المهم اعطاءهم المزيد من الدعم والمساحة للتعبيرعن أنفسهم بشكل مستقل

 شارك أبناءك المراهقين ببناء
برنامج يومي

 ضع أهداف ومقابل معًا

 تأكّد من أن لدى ابنك الوقت
 لالسترخاء باإلضافة لوجود برنامج

 للمهّام واألعمال المدرسية

COVID-19 
 التحدث عن

الكورونا
 شاركهم بالحقائق الموجودة

 وانصت ألسئلتهم

 أطلب منهم كمهمّة أن يقوموا
 بالبحث عن موضوع ما من خالل

 برامج الراديو, الصحف أو
االنترنت, والحديث عنه مع العائلة

 التعامل مع
 السلوكيات

 الصعبة
 تحدث عن اثار السلوك الصعب

 فكّر بحلول بديلة مع ابنك
 المراهق ودعه يقوم باتخاذ

 قرارات

 اتخذوا قرارًا معًا بخصوص
قواعد وحدود واضحة وعادلة

 امدح ابنك المراهق عندما
 يُحسن التصرف ويُتابع

 التعليمات

 مشاركة
 المسؤوليات

 المراهقون يقدرّون المسؤولية
 المُضافة التي تُعطى لهم. اسمح

 لهم باختيار وظيفة خاصة
 للمساعدة

 خصّص وقتًا خالل اليوم يقوم
 الجميع بمشاركة االخرين بشيء

 واحد استمتعوا به

 شارك المسؤوليات بين الجميع
 بالتساوي بين الرجال\النساء,

واألوالد\البنات

خلق روتين

 ابتكر طرق إبداعية
 للتواصل مع

 األصدقاء والعائلة
 (مثل, كتابة الرسائل

أو رسم الصور)

 أطبخوا أكالتكم
 المفضلة معًا

 تحدثوا عن األمور
 التي يحبونها:

 الرياضة, الموسيقى,
المشاهير واألصدقاء

 قوموا بالتمرين
 على الموسيقى
 المفضّلة لديكم

اقض الوقت مع أبنائك المراهقين

نصائح من اليونيسف

 للمزيد من المعلومات, أنقر على الروابط أدناه

لغات أخرى  مثبت-علميا

 حافظ على
 أمان أبناءك في

 الشبكة
 شارك أبناءك المراهقين ببناء

 اتفاقية ألبناء العائلة حول
 االستخدام الصحي لألجهزة

 االلكترونية

 ساعد ابنك المراهق على تعلّم
 كيفية المحافظة على معلوماتهم

 الخاّصة, وخصوصًا مع الغرباء

 ذكّر أبناءك المراهقين أنه
 يمكنهم التحدث معك بأي وقت
 يشعرون به بالضيق بسبب أمر

 حدث معهم في االنترنت

 عزّز اللطف
 والتعاطف

 أظهر التعاطف وتصرّف بلُطف تجاه
 المرضى او أولئك الذين يرعون

المرضى

 شارك ابنك بكيفية قيامه بعمل
 فارق, مثل مواجهة التمييز ضد

 االخرين او مساعدة الجيران بالطعام
 ان كانوا يسكنون لوحدهم

 ساعد ابنك
 المراهق على

 التعامل مع الضغط
 المراهقون أيضًا سيشعرون بالقلق -

 في بعض األحيان بسبب أمور
ً مختلفة عن األمور التي تجعلك قلقال

\متوترًا

 اسمح لهم بالتعبير عن مشاعرهم
 وتقبّل ذلك

 حاول االصغاء البنك المراهق وأنظر
  لالمور من خالل وجهة نظرهم

 قوموا بتمارين االسترخاء وفعاليات
التسلية معًا
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COVID-19 والدية
 هل أنت والد لرضيع؟ 

 جعل األمور أكثر ضغطًا COVID-19 نحن نقضي الكثير من الوقت مع طفل رضيع داخل المنزل, والكورونا
 من الطبيعي جدًا الشعور بالعزلة, الضغط والتوتر والخوف على طفلك 

نصائح من اليونيسف

للمزيد من المعلومات, أنقر على الروابط أدناه

لغات أخرى مثبت-علميا

 استخدم وسائل التواصل االجتماعي, التواصل
 الهاتفي وكل شيء بامكانك استخدامه للبقاء

 متواصالً مع االخرين

 اطلب المساعدة من االخرين لرعاية طفلك الرضيع.
 خُذ وقتًا لنفسك

 نم عندما ينام طفلك لتبقى مع طاقة

 المشاركة هي اهتمام
 تواصل مع

 طفلك الرضيع
 تابع حركات طفلك الرضيع
من خالل التقليد والمحاكاة

 كرّر كلمات او أصوات طفلك
 وتفاعل معها

 استخدم اسم طفلك عندما
  تتحدث معه

 استخدم الكلمات لوصف ما
 يقوم به طفلك

 عندما يبكي
 األطفال

 قُم برد فعل لطفلك مباشرة

 راقب ما الشيء الذي يُسبب
 البكاء لطفلك

 هزّ الطفل بشكل هادئ قد يُريح
 طفلك

 الغناء بهدوء أو عزف موسيقى
 هادئة قد يكون مُريحًا

 ابق هادئًا وخُذ استراحة! يُمكنك
 وضع طفلك الرضيع في مكان

 أمان على ظهره, والذهاب ألخذ
 استراحة. تأكد من فحص وضع

طفلك كل 5-10 دقائق

 ان كنت تعتقد أن طفلك مُصاب أو
 مريض, تواصل مع الخدمات

 الصحية أو اذهب للعيادة

 األطفال الرضّع  
يتعلمون من  

خالل اللعب
 انزل لمستوى طفلك وتأكد من

 قدرته على سماعك

 غنّ أغاني هادئة, استخدم  
الكؤوس والمكعبات للعب

 اصنعوا الموسيقى معًا: الدق
 على الصحون, الخراخيش وهزّ

 القناني مع البذور

 استخدم الكُتب: أيضًا في هذه
 السن المُبكرة! صف ما يحدث

 في القصة, ودع طفلك
 يستكشف الكتب بجميع حواسه

 تعلّم مع
 طفلك

 اجعل بيئة طفلك مثيرة لالهتمام
ومسليّة

 األطفال الرضّع يتفاعلون مع
 المحفزات من حولهم

 دع طفلك يستكشف العالم من
 خالل حواسه

 كُن لطيفًا مع أطفالك, فهُم
 يتعلمون, ولكن كُن أيضًا لطيفًا

 مع نفسك
 ان لم يكُن يومك على ما يُرام, أو أنّك فقدت  

أعصابك, هذا ال يُحدد قدراتك كوالدة. ذكَر نفسك  
باألشياء التي قُمت بفعلها خالل اليوم حتى لو كانت 

صغيرة
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