الحفاظ علی
اطفالک

استمع بانتباه :التفت لطفلك وحافظ عىل اإلتصال بالعين
استعمل التعبيرات مثل ؛ "أسمع ما تقوله  ،يمكنني أن أسمع  /أرى أنك غیرسعید فی الواقع
من ذلك"
ال تحاول دائما حل المشكله
إذا کان الوقت غیر مناسب ،فحدد وقتا ٓاخرا
ًئ
إذا أخبرك طفلك بشيء يثير القلق  ،فابق هاد ا
التمس المساعدہ (رؤية معلومات حول من تذهب إليہم)

يشعر الرأس بالضيق

والنتصاب الشعر
الراس

مفاهيم أساسية حول كيف تکون حاضرا لطفلك

أحس بالبكاء

وا رتعاش الجسم

وتصاعد دقات القلب

وحشرجه فی ا لبلعوم

قشعريره

واللجوا اىل المرافق

وتعرق الیدین

والشعور بصعوبت الحرکہ

والم التوا المعدہ
وارتجاف الرکبتین

كن عىل علم 1.
كن في حالة تأهب 2.
كن منتبها 3.
كن متا كًدا 4.
كن مستعدا 5.
كن متقبًال 6.
كن محتویا 7.
كن سهل الوصول 8.

من المهم مساعدة األطفال والشباب عىل فهم إشارات اإلنذار المبكر الخاصة بهم حتى
يتمكنوا من فهم متى يكونون في موقف قد ال يكون آمًن ا

علم
م

د صديق
وال

مد
ربه التعلم

اللبنات

فهم المشاعر
والعواطف

أ
سرة

استخدم هذه الصوره مع أطفالك
اجعلهم يفكرون في المشاعر ولماذا قد تكون لديهم

من هم أناسي
اآلمنين؟

االستماع
الفعال

اجلس مع طفلك واطلب منه اختيار خمسة أشخاص يثقون بهم ويمكن الوصول إليهم
ويصدقونهم ويكونون قادرين عىل المساعدة إذا لزم األمر

اآلباء

بمجرد أن يفهم طفلك عالمات اإلنذار المبكر الخاصة به  ،يمكنه استخدام يد الشخص اآلمن
للذهاب إىل شخص ما إذا شعر بعدم األمان.

عدد األشخاص
الموثوق بهم

:علم طفلك
حول المساحة الشخصية وأن لهم الحق في ذلك
ال ينبغي ألحد أن يراهم عراة .يمكنك البدء في ذلك مبكًر ا بعدم السماح ألي شخص آخر بالذهاب إىل المرحاض معهم  ،باستثناء بعض
األشخاص الموثوق بهم
أن يقولوا "ال" إذا كانوا في موقف ليسوا مرتاحين له
حدود للحفاظ علي األمان

قدم فكرة أننا أحياًنا نقوم بأشياء محفوفة بالمخاطر من أجل المتعہ ولكن يجب أن نفهم متى يصبح ذلك مجازفہ
راجع هذه مع طفلك واطلب منه أن يأتي بأمثلة خاصة به.
يمكن أن تکشف لنا هذا أيًض ا ما إذا كان طفلك ال يشعر باألمان في حالہ االعتیادیة.
عىل سبيل المثال  ،إذا تعرضوا للتنمر في المدرسة  ،فلن يكون هذا مكاًنا آمًن ا لهم .

قف
فكر
إفعل

غير آمن

المخاطرة عن
قصد

متعة أن نشعر
بالخوف

آمن

ساعد طفلك عىل استخدام هذه التقنية البسيطة للتعرف عىل المشاعر غير اآلمنة وما يجب فعله حيال أي موقف.
يستخدم هذا جنًب ا إىل جنب مع عالمات اإلنذار المبكر واليد اآلمنة.
قف-افهم الشعور”:-عندي آالم في المعده” أشعر بالتوتر ،ال أحب هذا الموقف
فكر  -ما الذي يجب فعله للخروج بأمان من هذا الموقف و کیف اجتیازہ؟
إفعل  -أدرك أن لديك خياًر ا لفعل شي

ابروجیبل پیرنتنگ هنا لدعم العائالت .نحن ندير دورات تدريبية حول األبوه لتغطیہ کاملہ في هذه النشرة .وکذلك لدينا أيًض ا
ورش عمل عبر اإلنترنت و تدريب الوالدین المتطوعون من أولياء األمور لمساعدة اآلباء اآلخرين .لمعرفة المزيد  ،تفضل
بزيارة صفحات وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بنا أو قم بزيارة موقعنا عىل اإلنترنت.
www.approachableparenting.org.uk
االستشارة للكبار :أو بدًال من ذلك  ،اتصل بـ
)NSPCC ADVICE LINE FOR ADULTS: 0808800 5000 (help@nspcc.org.uk
أو علی
Childline at 0800 1111

مفاهيم
السلوك
الوقائي

استمرارية
السالمة

تقنية إشارات
المرور

من الذي تتحدث
معه إذا كان لديك
سؤال أو تحتاج
إىل مساعدة

