
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

Parenting tips  
from WHO

Parenting tips
from UNICEF languages EVIDENCE-BASE 

لواحد واحد  ) خاص  وقت  )1 COVID-19 والدیة

:لمزید من المعلومات أنقُر الروابط أدناه
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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



