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كن على المستوى
نفسه من التفكير
والرؤية!

انظر إىل العامل
أيضً ا من خالل
ني طفلك.
عي ّ
ف ّ
فن األبوة
هو أن تضع
نفسك ،من
جهة ،مكان
طفلك وتتأمل
العامل بعينيه.
ومن جهة أخرى ينبغي
عليك ،بصف
تك أبًا ،أن تكون قاد ًرا عىل قيادة طفلك.
يجب أن تق
دم األمان والطأمنينة ،أن تستمع وتفهم
وتدرك ما الواجب فعله.
بعبارة أخرى:
يف بعض األحيان تتعامل مع طفلك عىل
املستوى نف
سه من التفكري والرؤية ،غري أنّه يف أحايني
أخرى
يجب عليك أن تكون األب القوي والبالغ.

يعود اإللهام لنرش هذه النصائح إىل منشور منظمة  ACEFبعنوان „9
قواعد ذهبية مل َن يكون وال ًدا“ .وتقوم منظمة  ACEFباعتبارها منظمة
غري حكومية يف تركيا بتنفيذ برامج آلباء وأمهات وأطفال وعائالتهم  ،وذلك
بالتعاون مع منظمة يف بلدان أخرىwww.acev.org .
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األب واألم
ير ّبيان
م ًعا!
ث كثريا ما مع األم حول

تح ّد
ً
طفلكام .عامل والدة طفلك باحرتام،
كنت عىل خصام معها أو إذا كنتام
حتى ولو َ
تربّيان طفلكام بشكل منفصل.

إنتعطفلّلك المايتعلّمعا!
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عامل
أطفالك
سبوا ًءا ألكانمالطفسل اابن ًةواة!

أو اب ًنا ،فالطفل
هو طفلك .وكل طفل
عىل حد ال
سو
اء
ي
ست
ح
ق
وي
ح
تا
ج
إ
ىل امل
ح ّبة واملودّة واالهتامم
والرعاية األبو
ية
ذا
ته
ا.
و
ه
ذا
أ
مر
وا
ضح ومحسوم!
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م يف الحضانة واملدرسة ومن الناس
اآلخ
رين ومن وسائل اإلعالم فحسب ،بل يتعلّم أيضً ا
م
نك بالذات .اظهر لطفلك أنّك مهتم مبا يتعلّمه،
واسأله
عن واجباته املدرسية .تعلّام م ًعا من خالل النظر
إىل الكتب أو القراءة م ًعا.

للتواصل:

( Väterlotse: Selcuk Saydamمرشد اآلباء :سلجوق سيدم)
الربيد االلكرتوين:
saydam@vaeterzentrum-berlin.de
الهاتف03086323446 :
www.vaeterlotse-mitte.de
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ال للعنف!

ال يتعرض طفلك لعنف جسدي أو
احرص عىل أن
طه .علّمه ما ميكن القيام به يف حالة
نفيس يف محي
دي أو النفيس .ش ّجعه عىل إخبارك
التعرض للعنف الجس
العك عليه ،يف حال تعرضه للعنف.
باملوضوع واط

استمع إلى
طفلك!
نا صاغية
كن دامئّا أذ ً
لطفلك .استمع إليه
جي ًدا! وكن عىل حوار
معه .كن محاو ًرا متميّ ًزا
باهتامم وفضول.
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األ
مان ي
ش ّجع!
ق ْم بتشجيع طفلك .امنحه ب

يئة مألوفة وآمنة
يش
عر فيها بأنّه قادر عىل التحرك والترصف.
قم بتقوية طفلك وح ّفزه .يف حالة شعوره
بالخو
ف ،أثناء تعلّم السباحة عىل سبيل املثال،
قم بتشجيعه
أي
وتحفيزه ،ولكن ال تجربه عىل ّ
يشء،
بل انتبه إىل وترية الوقت التي يحتاجها.
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امنح طفلك الشعور
بالمودّ ة!
اظهر لطفلك مح ّبتك ،عانقه وامنحه
الشعور بالطأمنينة واألمان .حتى
ولو ارتكب طفلك خطأ أو قام
بأمر ما خاطئ ،امنحه الثقة
والطأمنينة وقل له„ :أنا أح ّبك
حتى ولو ارتكبت خطأ“.

ك ّون عالقة مميزة
4
!
مع طفلك
منذ البداية اق ِض مبفردك وقتًا مع
طفلك من الحني إىل اآلخر.
عب معه حتى تدرك دو ًما
ال ْ
ما الذي يحلو له أن يقوم
به وما الذي يخلق لكام
ج ّو املرح والتسلية .اسأل
طفلك عن صديقه
فضل  /صديقته
امل ّ
فضلة ،وعن الدمية التي
امل ّ
فضل .اعنت
يحبها وعن طعامه امل ّ
بطفلك بكامل اعتامدك عىل ذاتك.

تح ّمل مسؤوليتك!

ربية طفلك املسؤوليات نفسها
أنت أب ،وترتتّب عليك يف ت
عزز العالقة بينك وبني طفلك،
التي عىل رشيكتكّ .
بحيث إنّك  -عىل سبيل املثال
– تهتم بنظافة جسمه
و/أو تساعده يف إمتام
الواجبات املدرسية و/
أو تح ّض معه طعام
العشاء و/أو تصلّح
معه الد ّراجة الهوائية.

طفلك يحتاج
إلى وقت معك!
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من أهم واجباتك أن ت ّ
خصص وقتًا لطفلك.
التزم مبواعيدك ولقاءاتك معه.
ضع عملك وهاتفك
الذيك جان ًبا ونظّم
الوقت مع طفلك :بأن
تلعب معه يف الداخل
أو الخارج ،أن تقرأ له
كتابًا أو أن تكتشف معه
شيئًا جديدًا.

