
 رشادٌهإ اتبطاق

 

األباء بٌن الحوار والنقاش آلٌات 

 واألبناء
فلاير أبو العمل: اعداد  

 المرشدة االجتماعٌة

 

 

 



:مدخل  
 

 ،ٌعطٌكم العافٌةاألهالً الكرام 

  

 ساعدتكم فً التعامل مع مهدف بنطل علٌكم ببطاقات ارشادٌة

 .ابنائكم فً هذه الفترة 

  من األمهات تواصلن معً بشكل فردي خالل الفترة كثٌر

 معظموكانت احتٌاجهن، السابقة وتلقٌن استشارات حول 

 .المضمون حٌثمن  ةالتوجهات متشابه

 وهنا ارتأٌت ان أضع بٌن اٌدٌكم مع اطاللة كل أسبوع بطاقة

 .تتحدث عن موضوع ارشادي محدد

 



من خالل التوجهات الفردٌة لمست الفكرة العالقة فً األذهان حالٌا 

عندما فرض و هً حرٌة الخروج من البٌت والعودة لروتٌن الحٌاة،

نها وقعت كأالبقاء فً البٌوت أصبح الجمٌع كمن اضاع درب بٌته و

  .كارثة 

 

باء بال عمل واألمهات العامالت وغٌر الطالب بال مدارس واآل 

ت اعامالت اصبحن متابعات للتعلٌم عن بعد إضافة لمهامهن كربال

 .طوال الٌوم ولكن عمل بال انجاز  ٌعملنبٌوت 

 

  

 



 اعمال البٌت ال تتوقف ، طلبات األبناء ال تتوقف ، المشاجرات

بٌن األوالد ال تتوقف، هذا وضع سائد فً معظم البٌوت حٌث 

 .الفوضى واالرتباك واالرتجال فً التعامل

 

 حد لهذه الفوضى  واهدار  علوضعلٌكم ان تقفوا حازمٌن وهنا

والعمل على انفسكم كأهالً للتعامل مع الوضع والجهد، الوقت 

على التأقلم  مع الوضع اوالدكم الطارئ المستجد لتساعدوا 

 .القائم



:للوالدٌن  ةرسال  

 

 اوضععمل وال خروج ٌشكل دون بالبٌت  دكمووجنعلم ان 
وخاصة ان لدٌكم مسؤولٌات األوالد وتلبٌة احتٌاجات  ،  اضاغط
 . ةمتطلبات جدٌدومهام نلمس ظهور  ،البٌت 

 

 ٌةكٌففٌما بٌنهما فً ( االب واالم)لٌفكر حاجة التنبع وهنا  
  حٌث منهمبرامج لتنفٌذها وما هو دور كل واحد وضع والتعامل 

مع مراعاة اشراك  ،األمهات عاتق االمر كله على ٌترك  ال
 .قدراتهممع تتالئم األوالد بفعالٌات 



:البٌت  فً البقاء أهمٌةوضحوا ألبنائكم   

 

 وسالمتهملصالح صحتهم وحٌاتهم وأمنهم.  

 

  معنى كبٌر أن تبقوا فً بٌوتكم وبٌن عائالتكم وتعٌشوا بسالم

 .الصحً السائد عالوضوبدون متاعب او قلق حتى ٌزول 

 

البٌت سٌرٌح أنفسكم وأرواحكم. 



ببناء التأقلم مع الواقع الذي فرض علٌهم على ساعدوا أوالدكم 

:روتٌن حٌاتً جدٌد  

 

تنظٌم ٌومكم بتحدٌد ساعات النهار وان ٌكون هناك برنامج واضح 

ٌشعرهم عمله، وهذا ٌوضح لهم ما هو مطلوب منهم لألبناء، 

  ابعٌدوٌسهم باستثمار اإلجازة  بشكل منظم والطمأنٌنة، باألمان 

مع مراعاة تحدٌد المهام المطلوب القٌام ، عن العشوائٌة والتخبط 

 .بالضبط بها والوقت المحدد 

 



  

 ًتناول ، واالستٌقاظ نوم ال) لألسرةتحدٌد ساعات النظام الٌوم

عمال ال، ا ةدراساللعب، ال، العناٌة بالنظافة الشخصٌة ، الطعام 

 (  ةمنزلٌال

 

 تحدٌد األعمال وتوارٌخ إنجازها والمهام التً ٌجب إنجازها قبل

 .ٌمكن تأجٌلها لبعد انجاز الرئٌسٌةالثانوٌة  فاالموراألخرى، 

 



ٌحدث قد ما ٌعرف أحد فال تحدٌدها تم التً األمور تأجٌل عدم 

 الٌومً الجدول اتباع فٌجب ،التالً الٌوم أو التالٌة اللحظة فً

 .ًءش تغٌٌر عدم ومحاولة

 

فً المتشابهة األعمال بجمٌع كالقٌام جٌد بشكل األوقات ترتٌب 

 .باألعمال القٌام فً والتأجٌل المماطلة وعدم ،الوقت نفس

 



 ةجلسوتكون ( لمة العائلة ) تخصٌص فترة من النهار تسمى 

 ةجلستكون ( االب واالم واألوالد)هادئة تهدف الى مشاركة  ةعائلٌ

وجود اي دون على األرض تكون  أنعلى شكل دائرة واألفضل 

التواصل  وسائل جمٌعمن تخلو واو كراسً  ةطاولعوائق من 

 .اإللكترونٌة

 

 على القرب من ابنائكم والجلوس بٌنهم والنظر الٌهم تقتصر و

 رهم،اأفك, آرائهم, لمخاوفهم, لما ٌدور بدواخلهمماع ستواال

؟؟؟ االسئلة المتكررة متى نعود حولهم ٌحدثمعرفتهم حول ما 

الدراسً الحالً ؟؟؟ومتى سنخرج بالعام ماذا سٌحصل  ؟للمدرسة

، حاولوا  بالمجاالت المختلفة  من البٌت؟؟؟ وكل االسئلة المحتملة

 .لهممعوا تتسأن 



  :مالحظة

 

 

التً فعالٌات الوالبطاقات اإلرشادٌة القادمة ستركز على المضامٌن 

 .ستساعدكم فً كٌفٌة إدارة هذه الحوار والنقاش مع ابنائكم

 



 ٌرغم بالتواصل معً بشكل خاص باستطاعته من 

 الماسنجر من خالل معً التواصل 

 

Ãmãl Fiŕyãl 
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