
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 میزانیتك لھذا الشھر

 كعائلة  قرروا على ماذا ستصرفون 
المال, وضع الحجارة العمالت على 

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
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