الوالدان
الشعور بالرضا عن النفس
•

•
•

•بناء تقدير الذات .االعتزاز بالنفس هو
الشعور الداخيل الذي تنظر فيه لنفسك
عىل أنك شخص جيد .وجزء من وظيفتك
كأب أو أم أن تبني تقدير طفلك لذاته،
وتساعده عىل الشعور باألمن واألمان
والحب ،وبأن هناك من يفهمه.
•ولكن ماذا عنك أنت؟ ما الذي ميكن أن
يساعدك عىل الشعور باألمن واألمان
والحب وبوجود من يفهمك أنت أيضً ا؟

•اع ِنت بنفسك جيدً ا .عندما تعتني بنفسك
تبي لطفلك بأنك جدير باالحرتام،
فأنت ّ
وسيتعلّم طفلك أن يحرتم ذاته أيضً ا.
حاول أن تقوم بيشء لطيف لنفسك كل
يوم ،فأنت تستحق ذلك.

•

•

•

•ابق عىل ارتباط بتقاليدك الثقافية .تكلّم
مع طفلك حول األمور التي تهتم بها كث ًريا
يف ثقافتك ،كالقيم واملعتقدات والتقاليد
واملامرسات.
•ليس عليك التخيل عن معتقداتك الثقافية
ملجرد أنها تختلف عن معتقدات من
فضل عن أن طفلك بحاجة إىل
حولكً .
معرفة أصله كام هو بحاجة إىل معرفة
املكان الذي يعيش فيه حارضه.

•

•توقّع احرتام اآلخرين لك .يتعلّم الطفل
رصف من خالل مراقبة كيف
كيفية الت ّ
يعامل والداه بعضهام ،فإذا كان الوالدان
يحرتمان بعضهام ،سيتعلّم الطفل احرتام
اآلخرين.
كامل ،بل اشعر
ال تهتم بأن تكون ً
بالرضا ألنك تفعل كل ما بوسعك.

•ثق يف حدسك .سيكون هناك دامئًا من
يشكك يف صحة طريقة تربيتك لطفلك .ما
يهم هو رأيك أنت .اطلب املشورة ممن
تحبهم وتثق بهم ،وتجاهل اآلخرين.
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أنشطة مسلية وبسيطة
طهي وصفة عائلية

قصاصات أجمل األوقات

هل تتذكر أطعمة مميزة أكلتها عندما كنت صغ ًريا؟ هل كنت تأكل أطباقًا معيّنة يف مناسبات
كل عام؟ شارك طفلك ذكرياتك واطبخا األطباق املميزة م ًعا ،فحتى األطفال الصغار ميكنهم
مح ّددة ّ
املساعدة يف إعداد الطعام .إذا أعددت املقادير بنفسك ميكن لطفلك أن يضعها يف الوعاء .أما
األطفال األكرب س ًنا فبإمكانهم تحريك الطعام.

عندما تج ّهز طفلك للنوم اطلب منه أن يفكر
يف ثالثة أشياء جميلة حدثت له خالل اليوم.
ش ّجعه عىل التفكري يف التفاصيل الصغرية ،هل
أحب طعام الغداء؟ هل استمتع باللعب مع
ّ
أحد األصدقاء؟ هل كان صنع رجل الثلج معك
مسليًا؟ ميكنك إضافة أوقاتك الجميلة أنت
أيضً ا.

ح ّدث طفلك عن ذكريات الطفولة بينام تع ّدان الطعام سويًا .استمتعا بتناول طبقكام املميز م ًعا.
تأكّد من تأمني سالمة طفلك يف أثناء إعداد الطعام ،فقد يكون جلوسه يف كريس الطفل املرتفع أكرث
أمانًا ،كام أنه سيكون عىل نفس ارتفاعك .ابق الطفل بعي ًدا عن أدوات املطبخ الحادة واألسطح
الساخنة.

ش ّجع نفسك
خصص لنفسك لحظة تفكّر فيها بيشء جيد فعلته مع طفلك خالل
بعد أن يخلد طفلك إىل النومّ ،
اليوم.
س ّجل بضع كلامت حول نجاحك هذا يف مفكّرة ،وارجع إليها عندما تريد الشعور بالرضا حول دورك
كأب أو أم .ستذكرك كلامتك بجميع األشياء التي تحسن فعلها.

ميكنك إذا أردت كتابة بضع كلامت حول كل
من األوقات الجميلة عىل قصاصة ورقية،
ثم اثنها وضعها يف صندوق .ميكنك زخرفة
الصندوق باألرشطة واألوراق امللونة مع طفلك.
فإذا قال طفلك يو ًما “ال يشء جيد يحدث يل
أب ًدا” ،أخرج بعض القصاصات من الصندوق
وأقرأ له قصاصات األوقات الجميلة.
لن يطول الوقت حتى تعتاد أنت وطفلك عىل
التفكري اإليجايب.
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الوالدان
ه ّون عليك الحياة
•

•حدّ د ما هي أهم األشياء يف حياتك.
فاألشخاص أكرث أهمية من األشياء ،من
املهم دامئًا أن تعانق طفلك وتلعب معه
وتكلّمه.

•

أهم من النظافة .لن يرى أحد
•الرتتيب ّ
الغبار الذي يكسو القطع الخشبية،
ولكن األلعاب املبعرثة عىل األرض تشكّل
خط ًرا .اجمع األلعاب يف صندوق وضعه
يف الزاوية .ستبدو الغرفة أفضل بكثري.
سرييحك األمر ولن يستغرق سوى بضع
دقائق.

•

•كن منظّ ًم قدر استطاعتك .أع ّد قامئة
يومية باألعامل التي عليك إنجازها،
ميكن أن يشمل ذلك التخطيط للوجبات
والتنظيف واملهامت واملواعيد وأي يشء
آخر تحتاج إىل القيام به يف ذلك اليوم.

•

•جد طرقًا إلنجاز األمور برسع ٍة وسهولة.
هناك طرق الختصار الوقت والجهد ،كأن
مثل حسا ًء يكفي لوجبتي طعام،
تع ّد ً
عىل أن تضع نصف الكمية يف املج ّمد
(الفريزر) الستخدامها يف يوم آخر .اقض
قدر ما تستطيع من حاجاتك عرب الهاتف
أو اإلنرتنت.

•

•تقاسم العمل .ليس عليك إنجاز كل يشء
بنفسك ،تقاسم العمل مع رشيكك إن
أمكن .اطلب مساعدة األصدقاء وأفراد
العائلة ،اطلب من أحد الجريان أو
األصدقاء أن يرعى طفلك ملدة ساعة أو
نحو ذلك وخذ قسطًا من الراحة ،وميكنك
باملقابل أن ترعى طفلهم أو تقدم لهم
خدمات أخرى.

•

•استعدّ للمشكالت قبل وقوعها .ستبدو
حجم إذا فكرت مسبقًا
املشكالت أصغر ً
مثل إذا
يف كيفية معالجتها ،فامذا ستفعل ً
ارتفعت حرارة طفلك أو مرضت جليسته؟

كن ممت ًنا لنفسك عىل ما تنجزه ،وال
تشعر بالذنب إزاء ما مل تنجزه.
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ما األمور التي ميكنها االنتظار؟
هل هذا أمر رضوري أم ثانوي؟

أمثلة عىل األعامل الثانوية:

عندما تشعر أن عليك فعل الكثري من األمور،
قليل وأع ّد قامئة بجميع األعامل التي
توقف ً
يجب إنجازها .ح ّدد ما إذا كان العمل رضوريًا
أو ثانويًا ،وأبدأ باألعامل الرضورية .ليس عليك
التفكري يف الحال يف األعامل الثانوية التي
ميكنها االنتظار.

•
• •اغسل املالبس
• •نظّف الحامم
قص العشب
• • ّ

أمثلة عىل األعامل الرضورية:

•
•
•
•
•

•أطعم طفلك.

•اهت ّم بالطفل املريض.

•خذ قسطًا من الراحة ومارس الرياضة.
•ادفع فواتريك.

•احرص عىل أن يذهب طفلك إىل املدرسة
أو روضة األطفال.

ما األمور التي ميكنك الحصول عىل املساعدة
إلنجازها؟
تواصل مع مجتمعك املحيل.

•نظّف األرض

ميكن لدعم الجريان واألصدقاء واألرسة أن
حل العديد من املشكالت .ابق
يه ّون عليك ّ
عىل اتصال مع أرستك وأصدقائك ،وتواصل مع
أشخاص آخرين.

ال ميكنك تأجيل األعامل الثانوية إىل األبد ،فإذا
مل يعد هناك مالبس نظيفة الرتدائها ،يصبح
عمل رضوريًا .اسأل نفسك:
غسيل املالبس ً
“هل سترتتب نتائج سلبية عىل عدم إنجاز
هذا العمل؟” ،فإذا أجبت بنعم ،إذن هو عمل
رضوري.
قم بإنجاز األعامل الرضورية بينام تستمتع
بوقتك مع األرسة واألصدقاء.

•
•
•

•اشرتوا الطعام وأع ّدوه كمجموعة أو ج ّرب
استخدام برنامج املطبخ املجتمعي.
•رتّب تنقالتك ضمن مجموع ٍة مستخدمني
سيارة واحدة بالتناوب.
•انضم لربنامج تعاوين ملجالسة األطفال،
حيث يتبادل األهايل وقت مجالسة األطفال
بدلً من دفع املال لذلك.
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الوالدان
التعامل مع التوتّر
يشعر الوالدان أحيانًا بالتوتّر .إن أي تغيري يطرأ عىل حياتك قد يسبب
مرهق أيضً ا .يصبح
لك التوت ّر ،وميكن أن يكون الوضع الذي أنت فيه
ٌ
التوت ّر مشكلة عندما تشعر بأنه لديك الكثري من التحديات ،أو بأنك
بدأت تفقد السيطرة عىل حياتك.
قد تعاين من عالمات التوتّر الجسدية والعقلية والنفسية .انتبه
شخصا ميكنك التح ّدث إليه .اطلب
لتلك العالمات واع ِنت بنفسك .جد
ً
مساعدة األصدقاء وذوي االختصاص.
ُيعدّ الغضب إحدى الطرق التي يرد بها الكثري من الناس عىل التوتّر.
جميعنا يغضب أحيانًا .تذكّر أن الغضب ليس إال شعو ًرا ،وأنت ال
ميكنك التحكّم مبا تشعر به ،ولكن ميكنك التحكّم مبا تفعله حيال
غضبك .فالغضب ال ي ّربر أب ًدا جرح اآلخرين.
اطلب املساعدة إذا كانت لديك مشكلة يف التحكّم بغضبك أو كنت
دائم الغضب ،أو إذا خشيت أن تؤذي طفلك.

طرق إيجابية للتغلّب عىل التوتّر

•
• • طلب املساعدة
• •التغذية الج ّيدة

•التح ّدث مع األصدقاء واألرسة

•
• •الحصول عىل ٍ
قسط ٍ
كاف من
•مامرسة الرياضة

•

الراحة

•التح ّدث مع استشاري

طرق التغلّب عىل التوتّر التي قد تس ّبب املشكالت

•
• •املرشوبات الكحولية
• •املخدرات
•التدخني

•
• •قضاء وقت طويل عىل
•القامر

اإلنرتنت ولعب األلعاب
اإللكرتونية
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•

•يصاب العديد من األشخاص بالحزن عندما
يتع ّرضون لكثري من التوتّر .قد تشعر بالتوتر
عندما تحدث أشياء غري سعيدة يف حياتك.
ميكنك مساعدة نفسك عىل تجاوز املشاعر
الحزينة أو أن متنعها من أن تسوء من خالل
عمل أشياء لالعتناء بنفسك .تح ّدث إىل
صديق ،أو افعل شيئًا تستمتع به.

•

•يصاب العديد من الكنديني باالكتئاب يف
وقت ما من حياتهم .يبدو أحيانًا أن ال يشء
يجدي نف ًعا لتحسني حالتك ،وأنك ال زلت
تشعر بقلة الحيلة وانعدام األمل ،وال تهتم
حقًا بأي يشء .إذا مل تفعل شيئًا حيال هذا
األمر ،قد يسوء هذا النوع من االكتئاب.

•

•
•

كن قدوة لطفلك ،واخرت طرقًا إيجابية
ملعالجة التوت ّر الذي ينتابك.

•يستطيع معظمنا أن يتخطّى املشاعر الحزينة
ويشعر بحال أفضل بفضل حب ودعم
األشخاص الذين نهتم بهم.

•ميكن أن يساعدك اإلرشاد النفيس واألدوية
يف التغلّب عىل االكتئاب ،اطلب مساعدة
االختصاصيني.
املهم جدً ا لك ولطفلك أن تحصل عىل
•من ّ
املساعدة التي تحتاج إليها.

Space for local health care centre or practitioners’contact information:
Espace réservé pour inscrire les coordonnées de votre centre de soins de santé local ou d’un professionnel de lasanté :

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of Health, 2015
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la ministre de la Santé, 2015.
Cat: HP15-25/2-2015Ar-PDF | 978-0-660-06402-4

الوالدان
ِ
شعورك بعد والدة طفلك
تصاب غالبية األمهات حديثات الوالدة
بالكآبة النفاسية أو ما يعرف بالـ “baby
 ،”bluesوهو أمر طبيعي .حيث مت ّر األم
بتغيريات جسدية وعاطفية وهرمونية بعد
الوالدة ،فقد تشعرين بعدم الراحة والتوتر
أو الحزن والرغبة يف البكاء ،أو تشعرين أنك
واقعة تحت ضغط يفوق طاقتك.
تنتهي الكآبة النفاسية عاد ًة يف غضون بضعة
أسابيع بعد الوالدة ،وسيجعل اعتناؤك بنفسك
تجاوزها أكرث سهولة.
احصيل عىل تغذية جيدة ونامي ألطول وقت
ممكن ،حاويل أال تقيس عىل نفسك ،واطلبي
املساعدة عندما تكوين بحاجة إليها .استشريي
مق ّدم الرعاية الصحية الخاص بك.

تعاين بعض األمهات من اكتئاب ما بعد
الوالدة .أحيانًا ال تنتهي الكآبة النفاسية رسي ًعا،
بل تزداد ح ّدة األحاسيس .حتى اآلباء قد
يصابون باالكتئاب أيضً ا بعد أن يولد طفلهم.
تحدّ يث مع مقدّ م الرعاية الطبية الخاص بك
إذا:
• • بدا ِ
لك أن األعراض مل تختفي يف غضون
بضعة أسابيع بعد الوالدة.
ِ
• • ِ
عانيت من االكتئاب فيام سبق.
كنت قد

•

•بدأت األعراض يف أثناء الحمل.

إذا كنت تعانني من اكتئاب ما بعد الوالدة بعد
والدة طفلك ،عليك االهتامم بنفسك ،اطلبي
املساعدة من رشيكك وأصدقائك وأرستك .اطلبي
املشورة ،وفكري يف االستعانة باألدوية إذا رأى
مق ّدم الرعاية الصحية الخاص ِ
بك أن هذا األمر
يصب يف صالحك.

اكتئاب ما بعد الوالدة أمر
حقيقي ،ميكنك الحصول عىل
املساعدة وأن تصبحي يف حال
أفضل.
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الوالدان
اع ِنت بنفسك
•

•

•

•كن نشيطًا .إن نشاطك يساعد جسمك
عىل البقاء بصحة جي ّدة ،كام يساعدك
عىل التعامل مع التوتر .استمتع باألنشطة
الرياضية مع طفلك.
•تغ ّذ جيدً ا .فطفلك يتعلّم منك ويتخذك
قدوة له ،فإذا أكلت أطعمة مغذية
كالفاكهة والخرضاوات سريغب هو أيضً ا يف
أكلها ،وبهذا تحافظان عىل صحتكام.
•احصل عىل قد ٍر ٍ
كاف من الراحة .اقض
بعض الوقت مبفردك يوم ًيا ،حتى لو بضع
دقائق .اسرتح يف فرتة قيلولة الطفل .إذا
كان طفلك يستيقظ يف أثناء الليل ،اذهب
إىل النوم مبك ًرا وحاول أن تأخذ قسطًا كافيًا
من النوم خالل الليل.

•

•

•

•حافظ عىل عالقة متينة مع الرشيك.
يحتاج الوالدان إىل تلبية احتياجاتهام من
الحب والعالقة الحميمة .يتطلّب بناء
عالقة صحية بني الرشيكني الوقت والجهد
والرعاية والحب ،واألمر يستحق ذلك ،من
أجلك ومن أجل طفلك.

يعتني األهل بأطفالهم بشكل أفضل
عندما يعتنون بأنفسهم أيضً ا.

•حافظ عىل اهتامماتك .يحتاج الوالدان إىل
فرصة لاللتقاء مع غريهم من األهل من
أجل تبادل الحديث .اصطحب طفلك إىل
األماكن التي ميكنك أن تلتقي فيها بآباء
آخرين ،حيث ميكنك وطفلك تعلّم وعمل
أشياء جديدة ،كام سيتمكّن كالكام من
تكوين صداقات جديدة.
•استمتع .الشعور باالستمتاع هو أحد أركان
االهتامم بنفسك ،العب طفلك واضحكا
سويًا .استمتع مع رشيكك وأصدقائك أيضً ا.
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أنشطة مسلية وبسيطة
كن نشيطًا أنت وطفلك

وقت الضحك

ليس عليك االنضامم إىل نا ٍد ريايض لعمل التامرين الرياضية ،ميكنك
ببساطة الخروج يف نزهة عىل األقدام مصطح ًبا طفلك يف العربة أو
حاملة األطفال .ستستمتع أكرث إذا كان لديك رفقة .ابحث عن أهل
منتظم
آخرين لديهم طفل من نفس عمر طفلك ،وح ّددا موع ًدا
ً
تخرجان فيه سويًا للميش.

بتحسن .أع ّد قامئة باألشياء التي
سيساعدك الضحك عىل أن تشعر ّ
تضحكك وخصص وقتًا يوميًا س ّمه “وقت الضحك”.

عندما يكرب طفلك ميكنك التظاهر بأنك يف فرقة استعراضية وأنك تعزف
عىل إحدى اآلالت املوسيقية بينام تسري من غرفة إىل أخرى مصد ًرا
صوت اآللة االفرتاضية .سيقوم طفلك بتقليدك .عندما يتعب من قرع
الطبل ،بإمكانك التظاهر بالنفخ يف البوق.
حاول مامرسة متارين التم ّدد مع طفلك قبل بلوغه سن املدرسة ،قم
باستعارة رشيط فيديو من املكتبة أو إيجاد برنامج متارين عىل التلفاز،
واستمتعا بعمل التامرين م ًعا.

فيام ييل بعض األفكار لتجربتها مع طفلك أو أصدقائك أو حتى مع
نفسك:

•

•
•
•
•
•
•

يدي طفلك مع
•العب ألعابًا بتكرار األناشيد والحركات ،وح ّرك ّ
اإليقاع وأنت تنشد .ميكنك أيضً ا يف بعض األغاين أن تلمس أعضاء
جسم طفلك وأنت تلفظ اسم ذاك العضو .سيبدأ طفلك يف
الضحك قبل أن تنهي األنشودة.
•قم ببعض حركات الوجه املضحكة وقلّد أصوات الحيوانات
لتُضحك طفلك الصغري (الدارج).
•ألّف أغان مضحكة مع طفلك الصغري وغنياها سويًا.
•اجتمع مع صديق للتسلية.
فيلم مضحكًا.
•شاهد ً

•شاهد برنام ًجا تلفزيون ًيا مضحكًا.

•اقرأ املجالت املص ّورة أو كتابًا مضحكًا.
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