
COVID-19والدیة 
 إندماج األسري في البیت

 عندما نقوم بتقدیم نموذج لعالقات ُمطمئنة وُمحبة, أطفالنا سیشعرون باألمان والحب أكثر. اللغة اإلیجابیة, االصغاء الفّعال والتعاطف مع الغیر
ُتساعد على الحفاظ على بیئة أُسریة ھادئة وسعیدة, في ھذه األوقات الصعبة

استخدم لغة إیجابیة. ھذا یعمل
 أخبر االخرین ما ترغب بھ أن یقوموا بھ بدالً من أن تقول لھم ما ال یجب أن
", حاول أن : "توقف عن الصراخ  یفعلوه. على سبیل المثال: بدالً من أن تقول

"تقول "من فضلك تحدث أكثر بھدوء

: "شكراً للترتیب  التعزیز والمدیح ُیشعر االخرین بالتقدیر. كلمات بسیطة مثل
" , قد تصنع فارقاّ كبیراّ " أو " شكراً لرعایة الرضیع بعد وجبة العشاء

 شارك وحّمل
 العنایة باألطفال واالخرین مھمة

 صعبة, لكن األمور قد تكون
 أسھل عندما نتشارك المسؤولیة

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

 تشعر بالضغط أو
 الغضب؟
 أعط نفسك استراحة لمدة 10
 دقائق. تنفس بعمق وببطء 5

 مرات. بعدھا حاول أن ترد بطریقة
 ھادئة. المالیین من األھالي یقولون

أن ذلك ناجع - كثیراً

 بحال احتدت النقاشات, اذھب
 لغرفة أخرى أو للخارج ان أمكنك

 ذلك

" عندما نغضب و   أنظر البطاقة "
"ابقى ھادئا وتعامل مع الضغط

 أشیاء لطیفة
 للقیام بھا كأسرة

 اجعل كل فرد من أفراد األسرة یأخذ
 دوراً الختیار فعالیة لكل األسرة. كل

 مرة اختر فرداً من أفراد األسرة الختیار
ذلك بالدور

 ابحث عن طرق لقضاء وقت جودة
 خاص مع شریكك ومع باقي البالغین في

ً المنزل أیضا

 ُكن متعاطف
 واصغ بشكل فّعال

 اصغ لالخرین عندما یتحدثون
 معك

 ُكن ُمنفتحاً وأرھم أنك تنصت لما
 یقولون

 قد یكون من الجید أیضاً أن ُتلّخص
 ما سمعت قبل أن تقوم بالرد : "ما

 "...أسمعھ منك أنھ

 اضغط ھنا لمصادر الدعم اذا كنت تتعّرض للعنف األسري
 للمزید من المعلومات, أنقر على الروابط أدناه

 نحن نماذج تقلید وقُدوات ألبناءنا
 كیف نّتحدث ونتصرف أمام أطفالنا لھ أثر بالغ وكبیر على

!أبناءنا وعلى كیفیة تصرفاتھم أیضا

 حاول الّتحدث بلُطف مع جمیع أفراد األُسرة, البالغین
 واألطفال

 التواصل السيء بین البالغین في المنزل قد یكون لھ أثر سلبي
 على األطفال

 كلّما قُمنا بتّبني نماذج سلوك ھادئة وعالقات ُمحبة مع أطفالنا,
 ُكلّما شعر األطفال أكثر باألمان والحب
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