السلوك
وتواصل مع طفلك
ابق هادئًا
َ
•

•ساعد عىل تهدئة طفلك .يختار األطفال
أن يترصفوا بشكل أفضل عندما يكونوا
هادئني ،ولكنهم أحيانًا يحتاجون إىل
مساعدتك عىل تهدئتهم .يهدأ األطفال
الرضّ ع عادة من خالل املعانقة واله ّز
والغناء لهم .تحتاج أحيانًا إىل أخذ الطفل
بعي ًدا عن املواقف الصعبة ،وقد تجد أنه
من املفيد أخذ نفس عميق لعدة مرات
مع طفلك يك ترتخي عضالتك.

•

•استمع إىل املشاعر .التعاطف يعني
أن يكون املرء قاد ًرا عىل فهم ما يشعر
به اآلخرون .عندما تحاول فهم مشاعر
طفلك ،تبني له أنك مهتم مبشاعره،
وسيعرف أنك تحرتمها .ستتمكن من
بناء الروابط بينك وبني طفلك من خالل
فهمٍ أفضل لألسباب الكامنة وراء سلوكه،
وبذلك يشعر الطفل باهتاممك.

•

•ساعد طفلك عىل التعبري عن مشاعره
باستخدام الكلامت .ح ّدثه عن املشاعر
الشائعة كالسعادة والحزن والخوف
والغضب .صف مشاعر طفلك بأسامئها،
كأن تقول“ :أرى أنك حزين” أو “أنا
مرسور ألنك سعيد اليوم! هل حدث
فعل؟” .يتعلّم األطفال كيف
يشء سا ّر ً
يشعر اآلخرون من خالل الحديث عن
مشاعرهم ،ويتعلّمون التعاطف معهم
عندما ت ُحرتم مشاعرهم وتُفهم.

•

•تق ّبل مشاعر طفلك .أعلم طفلك أنه ال
بأس من أن يشعر باالنزعاج والغضب،
فجميع الناس يشعرون بذلك أيضً ا .ميكنك
تقبّل مشاعره السلبية دون تقبّل السلوك
السلبي .ال بأس من الغضب ،ولكن رضب
اآلخرين ليس مقبوالً.

•

•ابق هادئًا .عندما يخرق طفلك القواعد،
فإن فقدان أعصابك لن يفيد .يفكر
األطفال بوضوح أكرث عندما تتح ّدث
إليهم بهدوء .أحيانًا يكون من الصعب
ج ًدا عىل األب أو األم أن يحافظا عىل
هدوئهام ويف ّكرا بعقالنية .كن قدو ًة
حسنة .إذا غضبت وأحسست بأنك قد
تقول أو تفعل شيئًا ستندم عليه الحقًا،
اختل بنفسك لبعض الوقت بعد أن تتأكد
من أن طفلك يف مكان آمن .ابق مبفردك
لبضع دقائق حتى تشعر أنك أهدأ حاالً.

For an electronic version of this STAY CALM AND CONNECTED tipsheet, please contact: DCA.public.inquiries@phac-aspc.gc.ca.
Pour reçevoir une version électronique de la fiche de renseignements RESTEZ CALME ET EN CONNEXION, veuillez s’il vous plaît contacter :
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أنشطة مسلية وبسيطة
الرقصعىل املوسيقى
•

•يحتاج طفلك أحيانًا إىل الحركة حتى
يهدأ .شغّل املوسيقى وارقصا يف
غي املوسيقى لتناسب
أنحاء املطبخّ .
مزاجك .هل تحتاج إىل موسيقى رسيعة
اإليقاع لتفريغ كل الطاقة؟ أم أنك
بحاجة إىل موسيقى هادئة لتهدأ؟
ِ
أعط طفلك منشفة األطباق أو رشيطًا
عريضً ا ليمسكه ويلوح به عىل نغامت
املوسيقى .انضم إىل طفلك ،قد تكون
أنت أيضً ا بحاجة إىل الحركة.

نفخ الفقاعات
•

•إن أخذ نفس عميق ببطء هو إحدى أفضل الطرق للتهدئة ،وتنجح تلك الطريقة مع الكبار
والصغار عىل ح ّد سواء .لجعل التنفس بعمق ممت ًعا حاول أن تنفخ الفقاعات .فيام ييل
وصفة منزلية لعمل خلطة للفقاعات:
1.1ضع مقدار ½ بوصة ( 1سم) من املاء يف قدر أو وعاء.
2.2أضف نحو  3أو  4رشّ ات من سائل الجيل (غسيل األطباق).
3.3اخلط برفق حتى ال يتك ّون الكثري من الرغوة.

4.4أضف ملعقة صغرية ( 5ملم) من الجليرسين إذا كان متوف ًرا لديك ،وميكن رشاؤه من
حجم.
الصيدليات ،لجعل الفقاعات أكرب ً

•

•ميكن نفخ الفقاعات من خالل أي يشء له فتحة ،كام ميكنك رشاء عصا نفخ الفقاعات
البالستيكية ،أو استعامل قمع صغري أو قطّاعة البسكويت البالستيكية ،أو حتى عمل فتحة يف
غطاء علبة الزبدة.

•

•يتطلّب نفخ الفقاعات بعض املامرسة .يستطيع أغلب األطفال التحكّم يف تنفّسهم بدرجة
كافية لنفخ الفقاعات يف سن عامني تقري ًبا ،ولكن األمر يختلف من طفل إىل آخر .قد يه ّون
إمساكك لعصا الفقاعات األم َر عىل طفلك.

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 :
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السلوك
رصف
ّ
يس لطفلك ُحسن الت ّ
•

•اجعل محيط طفلك آم ًنا وممت ًعا .يحب
األطفال كرثة الحركة ،لذلك اجعل منزلك
مكانًا آم ًنا للّعب ،كام أن جعل منزلك
مكانًا آم ًنا للتعلّم واالستكشاف أفضل من
كل مرة .إذا شعر طفلك
أن تقول “ال” يف ّ
مهتم
غي محيطه حتى يبقى ً
باملللّ ،
باألشياء من حوله .عندما تخرجان من
املنزل ،خذ وجبة خفيفة ولعب ًة أو كتابًا
معك لتسلية طفلك.

•

•ضع روتي ًنا ثاب ًتا لألرسة .يشعر األطفال
بأنهم أكرث أمانًا عندما تتكرر األمور
ذاتها بالرتتيب نفسه كل يوم ،فيكون من
األسهل عىل الطفل إت ّباع التعليامت عندما
يتحول نشاط ما إىل عادة ،كقواعد التقاط
األلعاب عن األرض مثالً .ضع نظا ًما
روتين ًيا يوم ًيا حتى يحصل طفلك عىل
وجبات منتظمة ويحصل عىل كفايته من
النوم .ادخل العديد من األنشطة البدنية
داخل املنزل وخارجه يف النظام اليومي.
كام سيخلد طفلك إىل النوم بسهولة أكرب
إذا ات ّبعت روتني النوم نفسه كل ليلة.

•

•امدح طفلك وش ّجعه .دع طفلك يعرف
رصف .يؤيت
أنك الحظت أنه أحسن الت ّ
املديح والتشجيع بثامرهام عندما تخرب
طفلك بوضوح ملاذا حازت ترصفاته عىل
رضاك ،فهذا سوف يساعده ليفهم ما
الذي تنتظره منه.

•

•كن قدوة حسنة .يتعلّم طفلك تقري ًبا كل
يشء من خالل مراقبة ما يفعله اآلخرون،
رصف حتى يعلم طفلك ما الذي
أحسن الت ّ
تنتظره منه .إذا أردت أن يكون طفلك
مؤدبًا ،احرص عىل أن يسمعك تقول
“فضالً” و “شك ًرا”.

عندما يكون تعلّق طفلك بك
قويًا ،فعىل األرجح أنه سيتبع
تعليامتك.

For an electronic version of this MAKE IT EASY FOR YOUR CHILD BEHAVE WELL tipsheet, please contact: DCA.public.inquiries@phac-aspc.gc.ca.
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أنشطة مسلية وبسيطة
يومي يف صور
•

•تساعد املخططات املرفقة بالصور طفلك عىل تعلّم روتني األرسة.
ميكنك صنع تلك املخططات مع طفلك .استخدم صو ًرا ترشح
كل خطوة مع صغار األطفال ،أما مع األطفال األكرب س ًنا فيمكنك
كتابة الكلامت أيضً ا .ميكنكام مثالً وضع صور لروتني ارتداء املالبس
الشتوية م ًعا.

•

•أوالً ،أع ّد قامئة بجميع املالبس التي يجب أن يرتديها طفلك خارج
املنزل يف الربد والثلج ،ستحتاج إىل صورة لكل قطعة ،ميكنك رسمها
بنفسك أو قص الصور من إعالنات الصحف أو التقاط صور ملالبس
طفلك .إذا كان طفلك أكرب س ًنا بإمكانه رسم املالبس أو قصها
بنفسه.

•

•ج ّهز جميع الصور ث ّم ساعد طفلك يف وضعها بالرتتيب الصحيح.
دعه يساعدك يف لصقها أو يف وضع الرشيط الالصق عىل ورقة كبرية.
ميكنك تعليق هذا املخطط عىل الحائط قرب املكان الذي يرتدي
فيه مالبسه عند الخروج.

•

•سيستمتع طفلك بالنظر إىل قامئة الصور ملعرفة ما القطعة التالية
التي سريتديها .ميكنك عمل مخطط كهذا ألي من األمور الروتينية
اليومية ،فهذا سيذكر طفلك مبا تنتظره منه.

اتبع القائد
•

•يتعلّم األطفال الصغار كل يشء تقريبًا من خالل مراقبة ما يفعله
اآلخرون من حولهم وتقليدهم ،لذا ستعجبهم لعبة اتبع القائد.
هناك عدة طرق للعب ،ميكنك ابتكار لعبة تتطلب الحركة من خالل
اللعب خارج املنزل أو يف الرواق.

•

•يقلّد الطفل ما تفعله بينام تتحرك أنت بطرق مختلفة ،ميكنك السري
حول شجرة يف املنتزه مع أرجحة ذراعيك ،ثم اجعل القيادة لطفلك
يف الدوران حول الشجرة .تح ّرك كيفام يشاء طفلك واتبع حركاته.

•
•

•ميكنك لعب اللعبة ذاتها بهدوء أيضً ا ،ج ّرب عندما تكون يف الحافلة
جالسا يف غرفة االنتظار أن تح ّرك يديك بنمط معني وطفلك يقلد
أو ً
حركاتك ،ثم يبتكر هو منطًا آخ ًرا وعليك أن تقلّده.
•ميكن أن تكون اللعبة غاية يف البساطة لصغار األطفال .إذا كان عمر
الطفل  5سنوات ،ميكنك عمل أمناط أكرث تعقي ًدا .إن استمتاعكام
م ًعا هي طريقة مضمونة لبناء أوارص التعلّق بينكام.

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 :
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السلوك
ضع قواعد معقولة
•

•اعرف ما املتوقع من الطفل يف أعامره
رصف األطفال ويفكرون
املختلفة .يت ّ
بطرق مختلفة وهم يف طور النمو .اعرف
ما الذي ميكن أن تتوقعه من الطفل يف
أعامره املختلفة .سيعطيك ذلك فكرة
واقعية عام يستطيع طفلك فعله ،ألنه
سيكون من املحبط لك ولطفلك أن تتوقع
منه أكرث مام يستطيع فعله قبل بلوغه
العمر املناسب.

•

•ضع قواعد وحدود واضحة .سيتمكّن الطفل
من فهم ما الذي تنتظره منه عندما تكون
قواعدك واضحة ،أذكر له األسباب الكامنة
وراء تلك القواعد .يجب أن تبقى القواعد
كام هي كل يوم.

•

•تكرب الحدود مع طفلك .تتغري القواعد
كلام كرب طفلك .عىل سبيل املثال ،قد
ينام يف وقت متأخر أكرث كلّام أصبح
أكرب .عندما يكرب طفلك ،أرشكه يف تحديد
الحدود التي ستفرض عليه.

•

•أعط تعليامت واضحة .قل لطفلك ما ميكنه
فعله ،ال ما ال ميكنه فعله .عىل سبيل املثال،
بدالً من أن تقول لطفلك “ال تركض” ،قل
له “امش” ،أو بدالً من قول “ال ترضب
الرضيع” ،قل له “املس الرضيع برفق”.
سيشعر كالكام بسعادة أكرب إذا مل تقل له
كل مرة.
“ال” يف ّ

•

• ِ
أكث من التذكري .قد ال يفكّر صغار األطفال
دامئًا يف القواعد عندما تريد منهم ذلك،
فيكرثون من األخطاء .كن صبو ًرا وحاز ًما
بلطف.

يحتاج طفلك إىل توجيهك ،كام
يحتاج إىل أن تكون ثابتًا عىل
مبدأ وصبو ًرا.

For an electronic version of this MAKE REASONABLE RULES tipsheet, please contact: DCA.public.inquiries@phac-aspc.gc.ca.
Pour reçevoir une version électronique de la fiche de renseignements FAITES DES RÈGLES RAISONNABLES, veuillez s’il vous plaît
contacter : DEA.renseignements.publiques@phac-aspc.gc.ca.

أنشطة مسلية وبسيطة
يقول ساميون...
•

•تساعد هذه اللعبة األطفال عىل مامرسة اإلصغاء الجيد واتّباع
التعليامت ،وتنجح بشكل أفضل مع األطفال البالغني من العمر
 4سنوات أو أكرث .قد يستمتع باللعبة أيضً ا األطفال البالغني من
العمر  3سنوات .ميكن لشخصني فقط أن يلعبا اللعبة ،كام ميكن
أن يلعبها مجموعة كبرية من األشخاص.

•

•يقف الشخص الذي ميثّل دور “ساميون” مواج ًها اآلخرين ،وعندما
يقول “يقول ساميون املس خ ّدك” عىل اآلخرين ملس خ ّدهم.
ويستمر ساميون يف إعطاء األوامر لعمل حركات مختلفة .كلّام
بدأ األمر بقول “يقول ساميون” عىل اآلخرين إطاعته ،أما إذا قال
ساميون “املس أصابع قدمك” فقط ،عىل سبيل املثال ،ال ينبغي أن
يتح ّرك أحد.

•

•مع صغار األطفال ،من األفضل اللعب دون تحديد الفائز أو
الخارس ،فإذا اتّبع أحدهم أم ًرا مل يكن من املفرتض أن يتبعه ،اكتف
بالضحك ومواصلة اللعب .تبادلوا دور القائد فيام بينكم.

األغاين لألمور الروتينية
•

•إن األغاين وسيلة سهلة لتذكري األطفال بالسلوك الذي تنتظره منهم.
فاألطفال يفضلون فعل ما تدعوهم األغنية لفعله عىل أن يأخذوا
أوامرهم من الوالدين .ميكنك تأليف كلامت جديدة عىل نغمة
مثل أن تدعوهم لتناول الغداء بغناء “إن كنت جائ ًعا
مألوفة .حاول ً
وتعرف ذلك تعال كُل” عىل نغمة أغنية
“.”If you’re happy and you know it

•

•قد يجد بعض األطفال االنتقال من نشاط إىل آخر مجه ًدا ج ًدا،
ميكن ألغنية مؤلفة أن تفيد يف تلك الحالة ،فهي تغري املزاج وتعطي
إشارات حول ما سيحدث بعد ذلك .سيتعلّم طفلك رسي ًعا متييز
األغنية .ستكون أول نغمتني كافيتان ليعرف ما الذي تريده ،حتى أنه
قد يبدأ يف الغناء معك ،ثم سيكون لديه ما تبقّى من األغنية ليقرر
فعل ما تريده منه.

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 :
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السلوك
وتواصل مع طفلك
ابق هادئًا
َ
•

•ساعد عىل تهدئة طفلك .يختار األطفال
أن يترصفوا بشكل أفضل عندما يكونوا
هادئني ،ولكنهم أحيانًا يحتاجون إىل
مساعدتك عىل تهدئتهم .يهدأ األطفال
الرضّ ع عادة من خالل املعانقة واله ّز
والغناء لهم .تحتاج أحيانًا إىل أخذ الطفل
بعي ًدا عن املواقف الصعبة ،وقد تجد أنه
من املفيد أخذ نفس عميق لعدة مرات
مع طفلك يك ترتخي عضالتك.

•

•استمع إىل املشاعر .التعاطف يعني
أن يكون املرء قاد ًرا عىل فهم ما يشعر
به اآلخرون .عندما تحاول فهم مشاعر
طفلك ،تبني له أنك مهتم مبشاعره،
وسيعرف أنك تحرتمها .ستتمكن من
بناء الروابط بينك وبني طفلك من خالل
فهمٍ أفضل لألسباب الكامنة وراء سلوكه،
وبذلك يشعر الطفل باهتاممك.

•

•ساعد طفلك عىل التعبري عن مشاعره
باستخدام الكلامت .ح ّدثه عن املشاعر
الشائعة كالسعادة والحزن والخوف
والغضب .صف مشاعر طفلك بأسامئها،
كأن تقول“ :أرى أنك حزين” أو “أنا
مرسور ألنك سعيد اليوم! هل حدث
فعل؟” .يتعلّم األطفال كيف
يشء سا ّر ً
يشعر اآلخرون من خالل الحديث عن
مشاعرهم ،ويتعلّمون التعاطف معهم
عندما ت ُحرتم مشاعرهم وتُفهم.

•

•تق ّبل مشاعر طفلك .أعلم طفلك أنه ال
بأس من أن يشعر باالنزعاج والغضب،
فجميع الناس يشعرون بذلك أيضً ا .ميكنك
تقبّل مشاعره السلبية دون تقبّل السلوك
السلبي .ال بأس من الغضب ،ولكن رضب
اآلخرين ليس مقبوالً.

•

•ابق هادئًا .عندما يخرق طفلك القواعد،
فإن فقدان أعصابك لن يفيد .يفكر
األطفال بوضوح أكرث عندما تتح ّدث
إليهم بهدوء .أحيانًا يكون من الصعب
ج ًدا عىل األب أو األم أن يحافظا عىل
هدوئهام ويف ّكرا بعقالنية .كن قدو ًة
حسنة .إذا غضبت وأحسست بأنك قد
تقول أو تفعل شيئًا ستندم عليه الحقًا،
اختل بنفسك لبعض الوقت بعد أن تتأكد
من أن طفلك يف مكان آمن .ابق مبفردك
لبضع دقائق حتى تشعر أنك أهدأ حاالً.
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أنشطة مسلية وبسيطة
الرقصعىل املوسيقى
•

•يحتاج طفلك أحيانًا إىل الحركة حتى
يهدأ .شغّل املوسيقى وارقصا يف
غي املوسيقى لتناسب
أنحاء املطبخّ .
مزاجك .هل تحتاج إىل موسيقى رسيعة
اإليقاع لتفريغ كل الطاقة؟ أم أنك
بحاجة إىل موسيقى هادئة لتهدأ؟
ِ
أعط طفلك منشفة األطباق أو رشيطًا
عريضً ا ليمسكه ويلوح به عىل نغامت
املوسيقى .انضم إىل طفلك ،قد تكون
أنت أيضً ا بحاجة إىل الحركة.

نفخ الفقاعات
•

•إن أخذ نفس عميق ببطء هو إحدى أفضل الطرق للتهدئة ،وتنجح تلك الطريقة مع الكبار
والصغار عىل ح ّد سواء .لجعل التنفس بعمق ممت ًعا حاول أن تنفخ الفقاعات .فيام ييل
وصفة منزلية لعمل خلطة للفقاعات:
1.1ضع مقدار ½ بوصة ( 1سم) من املاء يف قدر أو وعاء.
2.2أضف نحو  3أو  4رشّ ات من سائل الجيل (غسيل األطباق).
3.3اخلط برفق حتى ال يتك ّون الكثري من الرغوة.

4.4أضف ملعقة صغرية ( 5ملم) من الجليرسين إذا كان متوف ًرا لديك ،وميكن رشاؤه من
حجم.
الصيدليات ،لجعل الفقاعات أكرب ً

•

•ميكن نفخ الفقاعات من خالل أي يشء له فتحة ،كام ميكنك رشاء عصا نفخ الفقاعات
البالستيكية ،أو استعامل قمع صغري أو قطّاعة البسكويت البالستيكية ،أو حتى عمل فتحة يف
غطاء علبة الزبدة.

•

•يتطلّب نفخ الفقاعات بعض املامرسة .يستطيع أغلب األطفال التحكّم يف تنفّسهم بدرجة
كافية لنفخ الفقاعات يف سن عامني تقري ًبا ،ولكن األمر يختلف من طفل إىل آخر .قد يه ّون
إمساكك لعصا الفقاعات األم َر عىل طفلك.
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