
الرتبية والتوتر يف زمن الكورونا 
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لدى إسحاق ومريم املزيد من املشالكل

 هذان مريم وإسحاق. ولديهام أربعة أطفال. وهم نورا )11 سنة( وإلياس )8 سنوات( وهناء)4 سنوات(

 ونوح  )سنتني(. لدى مريم وإسحاق  قلق كبري. إسحاق خائف أن يفقد عمله بسبب كورونا وأن ال

يكون لديه الحقا مال يكفي.  كام انهام خائفان عىل صحة عائلتهام واألطفال
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إزدحام يف املنزل 

 هناك إزدحام شديد يف املنزل. لدى مريم وإسحاق  املزيد من التوتر اآلن. إنهام يريدان أن يصغي

عاِقب أطفالهام جيدا. إن األطفال كثريوا الحركة وهم ال يصغون. غالبا ما يغضب إسحاق. وغالباً ما يُ
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غالباً ما يشعر إسحاق ومريم بالتوتر

 لدى إسحاق ومريم توتر.  إنهام ال يعلامن ماذا  يجب أن يفعالن وهام مرتددان. لكنهام ال يتحدثان

حول ذلك. يغضب إسحاق أحيانا برسعة من األطفال
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إسحاق دامئاً غاضب

 لدى إسحاق أحياناً الكثري من التوتر بحيث أنه أصبح أكرث رصامة بالنسبة لألطفال. إنه يرصخ

 ويرضب إلياس براحة يده. وهو ميسكه بشدة احيانا. ال يفهم األطفال سبب ذلك. إنهم خائفون وهم

ال يشعرون باألمان
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رأس مريم ممتلئ 

 مريم متعبة جدا.  مريم تفكر كثريا.  إن رأسها ممتلئ.  إنها  تجد صعوبة يف اإلنتباه عىل أطفالها.

هي ال تفهم جيدا ما يحتاج إليه األطفال. إنها ال تتحدث. ال يفهم األطفال ملاذا ال تتحدث ماما
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يجب ان ينمى األطفال بامان

 األطفال خائفون وحزينون كثريا اآلن. يجب أن يشعر نورا وإلياس وهناء ونوح باالمان ليك ينموا

بشكل صحي. إن اللعب والتعلم والتفكري والنمو بأمان مهم جدا لألطفال
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مريم وإسحاق يعقدان اتفاقيات

 ال يريد مريم وإسحاق أن يشعر أطفالهام بالخوف والحزن. إنهام يريدان منحهم الحب واالهتامم.

 وكذلك قواعدا ليك ال يضطرا للرضب أو الرصاخ. إنهام يفكران يف سلوكهام. وهام يتحدثان حول ذلك

ويضعان اتفاقيات

يحاول إسحاق من اآلن

البقاء هادئا وعدم التجاوب فورا؛ 

امليش يف الخارج إن مل ميكنه البقاء هادئا؛ 

توجيه املديح لألطفال إذا عملوا شيئا جيدا؛  

 .1
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 .3
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اً إسحاق يبقى هادئ

إسحاق يبقى هادئاً

يبقى إسحاق هادئا وال يتجاوب فورا. وهو يقوم بذلك من خالل ان

•   يُغلق عيناه  

•   يأخذ نفس عميق  

•   يعد من 1 إىل 1٠، حتى يهدئ  

:
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إسحاق يوجه املديح

وهو يوجه املديح لنورا وإلياس إذا عمال شيئا جيدا. األطفال سعداء بان االب عىل ما يرا
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مريم تطلب نصيحة

تتصل مريم هاتفيا بشخص تعرفه وتثق به. تحصل مريم عل نصيحة. النصيحة هي

•    اعميل  جدول مع العائلة 

•   ضعوا ايضا القواعد معاً 

:



 تقوم مريم بذلك. وتضع اتفاقيات مع

تقوم مريم بذلك. وتضع اتفاقيات مع األطفال،  مثالً

  نرتب أغراضنا عندما نكون قد انتهينا من اللعب    

نأكل يف أوقات ثابتة سوية عىل الطاولة   

 نؤدي واجبنا املنزيل يف الوقت الثابت )رابط الجدول اليومي(. نلعب عندما ننتهي  

اضغط هنا للحصول عىل منوذج

 .1
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:
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https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2020/04/Corona-dagschema.pdf


هناك حاجة أحيانا للمزيد من املساعدة، مثال

 هل انت خائف بأن يتعرض لك شخص ما باالذى؟  مثال  شخص يعنف أو شخص بيده سالح. اتصل بالرقم

112عىل الخط سيحدد عرباالسئلة من سيأيت )الرشطة، اإلطفائية او اإلسعاف

   

  هل ترغب ملرة بالتحدث مع شخص حول املشاكل يف املنزل؟ اتصل للمساعدة بطبيب العائلة الخاص

 بك، باملكتب االستشاري الطبي  أو فريق الحي

هل تريد التحدث مع شخص من منظمة عن عنف يف عائلتك؟ اتصل للمساعدة بفايلخ تاوس 

ميكن ذلك أيضا بشكل رسي، دون ان تبلغ اسمك 

 

بالطبع ميكنك ايضاً التحدث مع شخص  ما من منطقتك. شخص تثق به  

   •

 

 •

 

 •

  •

(   

Veilig thuis (0800 2000)

© Juni 2020

Deze publicatie is gemaakt in samenwerking met:


