
 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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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
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