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  التوص4ات المنصوص عليها ف4ما �23 تهدف إ/ إعطاء دعم و+�حاءات �مكن دائما أن يتم مالءمتها وتح��رها �صورة فرد�ة. 
ل" ير@? الرج�ع إ/ مس;ند  C CD2 الم

CE قاءGل ما يتعلق �موض�ع "الL تفص4ال حول ODPد من المعلومات األ�Rللم :„Tipps für 
Heimquarantäne und eingeschränkten Ausgang“   ]"2 والخروج المحدود/

C CD2 المiتلم4حات مف4دة للحجر الص"  [
 2
CE 2 موقعنا

CE  .نت oDاإلن 
 

 ير!  منكن أن توضحوا ألطفال�م ما الذي �حدث اآلن     1لتلميح ا 
من المهم �ال}سGة لألطفال أن �فهموا ما الذي �حدث اآلن ولماذا �لزم عمل أش4اء معينة. وضحوا  

، ووضحوا لهم أنه من المهم أن �قوم   C~2 الوقت الحا
CE لألطفال ما هو المسم�ح �ه وما هو المحظور

ام �ذلك. تحدثوا أ�ضا مع األطفال الصغار، وذلك نظرا ألن التحدث معهم �عطيهم  Lل  C oDالناس �االل

شعورا �األمان. من المحتمل أن �كون طفل�م غ�D سع4دا أو �شعر �عدم الرضاء. ير@? من�م أن  

2   تتفهموا أنه من الصعب جدا �ال}سGة لألطفال أال �سمح لهم �ال�ث�D من األش4اء الجم4لة. ير@? 
CE ول�ن C من�م أن تGقوا واضح��

، و�ر@? من�م أال تعنفوا األطفال.  C  نفس الوقت هادئ��

 
  ير!  من)م تهدئة أطفال�م      2التلميح 

وس   �Dخوف من أن �كونوا قد أص�بوا �عدوى ف C 2 هذا الح��
CE كون لديهم� ، Cمن األطفال، الذين �شعرون �أنهم مر� �Dال�ث

2 هذا الشأن.  كورونا. ير@? من�م أن تأخذوا هذا ا 
CE لخوف مأخذ الجد وقولوا لألطفال بوض�ح أن�م تعرفون ما الذي �جب عمله

ة أو عدم ت4قن �شأن ما إذا Lان طفل�م قد أص�ب �العدوى. وضحوا   �Dإذا كنتم أنتم أنفس�م لد��م ح C استف�وا من أخصائي��

طة جسد" �مكنها التعامل مع األمراض �صورة ج4دة، وأ ن طفل�م ال يوجد ما �دعو إ/ أن �كون لد�ه  لطفل�م أنه لد�ه "¢¡

طة الجسد" ع3 أداء عملها   خوف. ووضحوا له ع3 نفس الوجه ما الذي سوف تفعلونه اآلن ل£2 تقوموا �دعم ومساعدة "¢¡

 (شاي، راحة، دواء، تح��ل االن;Gاە، مواساة الطفل). 

 

 ير!  من)م وضع مخطط لمجرى اليوم وقواعد      3التلميح 
ك �ع§2 األطفال الشعور �أنهم  ير@?  oD2 مجرى اليوم. وضع مخطط مش

CE ل النقاط الهامةL من�م كتا�ة أو رسم مخطط يتضمن

2 عداد ذلك االس;4قاظ من النوم، تناول الطعام وغسل ال4دين، اللعب، التعلم وأ�ضا  
CE لديهم علم و+حاطة �الموض�ع. و�دخل

2 إم�ان أ¢ 
CE ير@? من�م وضع قواعد: ال تقوموا ب¬جراء  الم�المات الهاتف4ة مع أشخاص ل�س . C~2 الوقت الحا

CE ت�م االلتقاء بهم

2 حضور أطفال�م، 
CE الخوف �Dار آخ�ن. عل�4م أن   محادثات �مكن أن تثGل �مكن�م إجراء مثل هذە المحادثات مع أشخاص ك�

2 هدوء.  تقوموا �صورة متكررة ب¬عطاء Lل عضو من أعضاء األ¢ة إم�ان4ة أن �قوم �االنفراد 
CE ك وحدە oDبنفسه وأن ي  

 

 ير!  من)م غض ال>; عن :عض األش6اء        4التلميح 
عل�4م أن تكونوا ع3 اقتناع �أنه من العادي أن �حدث قدر أDP? من الخالفات والمنازعات عندما �كون الجميع متواجدين مع  

2 أن يتم التصالح مرة أخرى ع3  �عضهم �صورة مستمرة. وعل�4م أ�ضا أن تضعوا ألنفس�م هدفا °سعون إ/ تح
CE ق4قه يتمثل
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2 خالف. عندما تالحظون أن األمر سوف يتطور إ/ حدوث خالف أو نزاع  
CE "من أن يتم "االنتصار �Dوجه ال�عة. هذا أهم �كث

@? من�م عدم الضغط ع3 أطفال�م، �ل �كون عل�4م عمل ما �لزم لقطع تطور الموقف. وتا�عوا الت�لم عندما تكون �Dالنفوس   ف

 قد هدأت و³ردت من جد�د. 

 

ة الخالفات والمنازعات Bش)ل مختلف     5التلميح  HIير!  من)م م>ا 
تفاهموا مع الجميع ع3 أن Lل عضو من أعضاء األ¢ة �سمح له �أن �قول "قف" عندما �شعر �أن األمر �خج عن طاقته.  

ة راحة و�تم االنتظار إ/ أن �كون  oDالجميع قد عادوا إ/ الهدوء مرة أخرى. ف4ما يتعلق �ذلك فإنه �كون من  عندئذ يتم عمل ف

ك Lل واحد اآلخر وشأنه لGعض الوقت، وأن ي¶تعد Lل واحد عن اآلخر م�ان4ا و�قوم ع3 س¶4ل المثال �الذهاب إ/  oDالمهم أن ي

عد هناك أي فرد محتد أو غاضب. و³عد ذلك  غرف مختلفة أو أرLان مختلفة من الغرفة. ال تواصلوا الحد�ث إال �عد أن �كون لم �

 �كون عل�4م الGحث عن حل¹ 

 
ة أعمال �دوKة معهم      6التلميح  HIير!  من)م أن تلعبوا مع األطفال وأن تقوموا :م>ا 

ة أعمال �دو�ة والرسم تمثل أش4اء مهمة �ال}سGة لألطفال و°ساعد عند وجود قلق أو ضجر. �دون روضة  األطفال  اللعب ومGا¢¡

أو م}شأة رعا�ة األطفال أثناء النهار �كون من الصعب ع3 �عض األطفال أن تتولد لديهم أف�ار أو أن �قوموا �أداء أºشطة  

�مفردهم. ير@? من�م أال تعنفوا طفل�م، �ل ير@? من�م مساعدته. وهذا ما يتم الق4ام �ه ع3 األفضل من خالل ق4ام�م  

2 اللعب أو أن تحثو 
CE 2 عمل �دوي أو ما  �المشاركة

CE ه �مفردهم أو ما �صنعهGا األطفال ع3 أن �عرضوا عل�4م ما الذي قاموا �لع

كوا طفل�م �شار�Lم ف4ما تقومون �عمله. ير@? من�م عدم استخدام  oDقاموا برسمه. ير@? من�م، عندما �كون ذلك ممكنا، أن ت

  التل4ف�Rون وألعاب الهاتف الجوال إال ألوقات محدودة فقط. 

 

كوا لألطفال األTU  سنا مجاال للت;ف :حKPة     7التلميح  XTير!  من)م أن ت 

  �Dو�كون من المحظور عليهم عمل ال�ث " C C �كون من الصعب �صورة خاصة أن �كونوا "محبوس�� لألطفال األDP? سنا والناشئ��

كوا لهم حتما مجاال ألن �قوموا  oDدوا تفهم�م لذلك وأن تG2 �عض   من األش4اء. ير@? من�م أن ت
CE قوا أ�ضاGاالنفراد �أنفسهم وأن ي�

ة   oD2 خالل هذە الف
CE نت وال تقوموا oDة اتصاالت مع أصدقاء بواسطة الهاتف الجوال واإلن األح4ان وحدهم. اسمحوا لهم �مGا¢¡

2 وقت مGكر واظهروا قوت�م من خالل عدم
CE اتاحت�م   �أخذ الهاتف الجوال منهم كعق�³ة. حاولوا أن تقوموا ب¬نهاء الخالفات

 الفرصة ألن يتم استفزازLم. 

 

 تحركوا أنتم أنفس)م وحركوا أIت)م     8التلميح 
ل والحفاظ ع3 مسافة فاصلة وقواعد النظافة الصح4ة جزء من نخطط   C CDأخرجوا إ/ الهواء الطلق¹ اجعلوا من الخروج من الم

 �ال}سGة للجميع. مجرى اليوم الموض�ع من قGل�م، وذلك نظرا ألن الحركة مهمة 

 

 اهتموا :أنفس)م     9التلميح 
ة، وهذا ل�س �السهل. حاولوا أن تقوموا ب¬نجاز   �Dالتغلب ع3 أش4اء كث C~2 الوقت الحا

CE من األمهات واآل�اء �لزم عليهم �Dال�ث

2 نفس الوقت وال تتكدروا أو تغضبوا إذا لم °سL �Dل األمور �صورة  
CE ات س��ا ول�سGالواج

¹ عل�4م أن تقوموا ب¬نجاز األش4اء �قدر  مثال4ة. هذا   C~2 الوقت الحا
CE ل الناسL هو الحال لدى

L 2ل يوم فردي، وعل�4م أ�ضا دائما مراقGة درجة التوتر لد��م أنتم  
CE الجودة الذي �كون ممكنا

  2
CE .احة oDلالس �Dم، ف4كون عل�4م أخذ وقت قصLأنفس�م. عندما تخج األش4اء عن نطاق جهد

ة قدرها  �عض األح4ان ت oD2 ف
C¾2 غرفة الحمام مع التنفس �عمق ووضع ال4دين    5ك

CE دقائق �الفعل
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C ع3 أقدام�م.  2 الوقت الحا~C ع3 أن تظلوا واقف��
CE مLتحت ماء جاري. حاولوا التعرف ع3 ما ومن �ساعد 

 

 استدعوا مساعدة     10التلميح 
وطاقت�م، وأن األمر يتطور �صورة متكررة إ/ حدوث خالفات وأن�م لم تعودوا  عندما تالحظون أن�م قد وصلتم إ/ نها�ة قدرت�م  

لد��م القدرة ع3 إ�جاد حل، أو عندما �كون لد��م قلق ع3 طفل�م، ف4كون عل�4م أن تقوموا �عمل ما �لزم للحصول ع3  

ء طب2Ã4 وعادي أن �صبح  نص4حة. توجد م}شÂت ومؤسسات �مكن�م االتصال بها هاتف4ا وتجدون لديها دعم ومساعدة.  2
¡Ä أنه

2 حاجة إ/ مساعدة وأن �قوم �عمل ما �لزم للحصول عليها. 
CE سانºاإل 

 a bTل خd ت)مIل�م وأل efونتم 

 

تلميحات مفيدة للبقاء في  10)]: قصير وموجز: 2020[المؤسسة الوقفية لشؤون األطفال ( AETAS Kinderstiftung (2020)بيان المصدر: 
  ]. ميونيخ.المؤسسة الوقفية لشؤون األطفال[ AETAS Kinderstiftung. المنزل

  .13/5/2020، الوضع: www.aetas-kinderstiftung.deمتاح في اإلنترنت تحت عنوان 
  

  

 

  بتع�Rز من: 
 
 

  
 �دعم ودود من: 

 
 

 


