
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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