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 اقِض وقًتا ممتًعا مع
أطفالك

 أمضى  5 دقائق على األقل كل یوم مع طفلك 
 ھذا یمكنھ أن یحدث فرقا كبیرا.  ویساعد
األطفال على الشعور بالحب واالھتمام

 التربیة یمكن أن تكون صعبة في  ظل جائحة ال COVID 19 من 
الطبیعي أن یشعر اآلباء بالتوتر واإلرھاق. إلیك 6 نصائح لتسھیل األمور علیك وعلى أطفالك

 قُم بخلق روتین ثابت ومرن
بنفس الوقت

 قُم ببناء جدول لك وألبناءك، یشمل وقت مّنظم
 للفعالیات الیومیة ووقت الفراغ أیضاً. ھذا سُیساعد
 .األطفال على الشعور باألمان والّتصرف بشكل جّید

 عندما یسيء األطفال  
التصرف

انتبھ للتصرف السئ مبكرا وقم 
بتوجیھ أطفالك من السلوك السئ الى 

السلوك الجید

 عّبر عن السلوك الذي
ترید أن تراه

 إستخدم كلمات إیجابیة عندما تطلب من
 أبناءك القیام ببعض األمور، مثل "من
" بدالً من "ال تقم  فضلك رتب مالبسك

"بالفوضى

 اعتن بنفسك
 تحدث إلى شخص ما عندما تشعر بالوحدة. خذ
 نفساً عمیقاً عندما تشعر بالضغط أو الغضب و

تذكر انك لست وحدك

إضغطوا ھنا لمزید من النصائح والتوصیات نصائح من  منظمة الصحة العالمیة  حقائق مثبتة علمیاً ھنا لغات أخرى نصائح من الیونیسف

علیھم  قُم بمدح أطفالك والثناء 
حسن عند تصرفھم بشكل 

حاول الثناء على أطفالك (الصغار والكبار) عند قیامھم 
بعمل جید ھذا یحفزھم على المواظبة علیھ. ھذا ایضا 

سیؤكد لھم انك تھتم بھم وتراھم


