
 

 خالفات
 
 

 كیفیة التعامل مع بعض في المنزل -وضع جدید 
في المنزل. حتى ولو بذلتم ما یوجد من جھد لدیكم  اعزائي االھل، انت الیوم بوضع جدید مختلف تماماً مع مھام وتحدیات

 فان االمر بالنسبة للمدرسة انھ لیس ان التعلم ھو كل شيء.لمساعدة اوالدكم بالتعلم، 
 

على  مع بعض من العادة: اننا نمضي اغلب الوقت في البیت ویجب ان نتعایش أكثراننا جمیعاً مھمومون بھذا الوضع، 
 مكان ضیق.  واحیاً لیس سھالً ھذا الشيء.

 
األسبوع القادم. فھذا الشيء مفھوم. للتعامل مع بعض  افترضوا انكم ستالقون خالفات أكثر من خالل الوضع الحالي في

 في ھذه المحنة في المنزل لكم الخطوات التالیة المعلنة على الصفحات المتتالیة:
 :تقدیم الیدلالھالي" ل COVID-19 نصائح"ان مكتب االتحادي للحمایة المدنیة واإلغاثة في حاالت الكوارث نظم 

 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Co
ronavirus/Handreichung_COVID-19_Tipps_fuer_Eltern.pdf 
 

 إذا احتجتم الى مساعدة أخرى فاستعملن عرضنا للدعم الموجود في المستند "دعم"
 
 
 

 والخالفات؟ كیف تمنع التوتر النفسي –خذ نفس عمیق 
 .اظھر لولدك الحب من دون شرط واعطیھ الشعور باألمان والطمأنینة 
  تناسب عمره عن كورونا من دون بعث الخوف.تحدث مع ولدك بصراحة وعالنا ولكن بطریقة 
  حاول ان تحفظ الھدوء. كل ما كنت ھادئ أكثر كلما استطعت ان تأخذ القرارات أفضل وان تجد الحلول. عدا

 عن ذلك انت مثال ألوالدك، من خاللك یجدون الھدوء.
  من وجھة نظر المقابل استمعوا الى بعضكم البعض وحاول ان تتفھم حاجة/ضیقة ولدك وان تنظر الى الخالف

 لك.
   الكلمات الحساسة یجب ان تعود الى تصرف ملموس أي: ال تقول "انت مزعج جداً" ولكن قل " ھذا، ما تفعلھ

 االن یزعجني".
 تأخذ االستفزاز بشكل شخصي، وال تھتم لذلك ال 
  یاضة مع طفلك سویاً، وقتك مع طفلك، تابع أفالم سویاً، اطبخ، اقراء لطفلك او اتركھ ھو یقرئ، تمرن رامضي

 العب العاب معھ، احكي نكت واضحك وامرح افعل كل شيء یجلب الفرح.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Handreichung_COVID-19_Tipps_fuer_Eltern.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Handreichung_COVID-19_Tipps_fuer_Eltern.pdf


 

 كیف تتكلم مع ولدك -الصیاغة بوعي وإدراك 
 

 ھنا توجد بعض النصائح لألھل، الموجودین في أوضاع صعبة
 ھ. كن متفھم لھ.خذ كالم ولدك بطریقة جدیة. ال تستھتر باستیعاب 
 ان یكمل كالمھ. اتركھ 
 رسالة مثالً: انا ارید ان تغیر معاملتك ألختك/لخیك او انا حزینة ولیس انت سيء  -استعمل صیغة " انا

 الخ...
 أبقى ھادئ، حاول ان تمنع تعبیرات درامیة 
 .من قبل ان تفسر أي شيء غلط، ابلغ ولدك مرة أخرى عما فھمتھ منھ وأسألھ إذا كنت فھمتھ صحیح 
 ولدك بالمعاملة فاطلب منھ السماح. ھكذا فقط یستطیع ولدك فعل نفس الشيء  تجرح إذا شعرت بانك

 ایضاً.
  ،الكلمات الحساسة یجب ان تعود الى تصرف ملموس أي: ال تقول "انت مزعج جداً" ولكن قل " ھذا

 ما تفعلھ االن یزعجني".
 

 أكثر من النقض.فكر بان تخفف الحدة في مواقف: أي الكلمة الحلوة تكون دائماً مساعدة 
 

 "انت فعلت ھذا بشكل رائع" 
 " ،بانھ إذا انت حاولت العثور على الحل بنفسك، یكون أفضل"انا أرى 
 "ًھذا الشيء جمیل جدا " 
 "انا بصفك" 
 "انت مھم" 
 |بإمكانك اتخاذ القرار بنفسك " 
 "من الجمیل إنك موجود ھنا" 
 "انا فخور بك" 

 البلوغ"، "عمل حمایة الشباب، موقع العمل العلیا بایرن"المصدر: "النجدة، ولدي في مرحلة 
"Hilfe, mein Kind pubertiert, Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle e. V." 
 
 

 وبحدود –استعمال أدوات االعالم بوعي 
 

 بالكتیب الُمرفق تحصل على نصائح لكیفیة التعامل مع المیدیا في العائلة
 

یستعملون أدوات  بأنھمانتبھوا، بان اوالدكم ال یستطیعون بالوضع الحالي االلتقاء شخصیاً بأصدقائھم ومن المحتمل 
 للمحافظة على عالقاتھم. أكثر الكمبیوتر، الموبایل او التابلت

 
عن استعمال أدوات  أوقات الفراغ متقلصة؛ وھذا ما یزید من الحوار في العائلةباإلضافة الى ذلك ان إمكانیات نشاطات 

 المیدیا أكثر. األھم ھو، بان تتفق على فترة زمنیة معینة.
 

  ًنصائح لألھل موضوع " استعمال المیدیا في العائلة" ( –استمع وشاھد جیداBzgA" 
 ) المرشد لألوالد في االنترنتDeutsches Kinderhilfswerk( 
  اصطحاب األوالد بأمان في االنترنت، خطوط ارشادیة لألھل –مھارة لألھل في االنترنت 
  دلیل لألھل لكیفیة التعامل مع دیجیتال میدیا ( –كن اونالین بمرح ولكن بحدودBzgA, ins-netz-

gehen.de) 
  إذا اردت ان تعرف أكثر معلومات عن أنواع األلعاب التي یلعبھا ولدك، لتستطیع تخمین  لأللعاب لألھلدلیل)

 "Spieleratgeber-NRW.de" طورة اللعبة)مدى خ
 /konkret-http://www.klicksafe.de/elternfragen 

 

http://www.klicksafe.de/elternfragen-konkret/

