
 
معلومات للوالدين و  -في المنزل  ق  # اب -كورونا 

 العائالت

 

.العائلة بكاملها البقاء في المنزل بسبب ازمة انتشار فيروس الكورونا على  

يشرح الوالدان ألطفالهم: ال نستطيع االلتقاء بأصدقائنا بسبب انتشار فيروس الكورونا. يتوجب علينا البقاء في المنزل لبعض الوقت 

.ال نريد أن نمرضألننا   

يشرح الوالدان: فترة انتشار الفيروس هي فترة مؤقتة و ستنتهي. سيكون بإمكاننا زيارة أصدقائنا من جديد. سيذهبون مجددا إلى 

.الروضة أو إلى المدرسة  

.ا ضد الفيروساآلن علينا التركيز على النظافة و غسل اليدين باستمرار، خاصة قبل تناول الطعام. هكذا نستطيع حماية أنفسن  

 

. ال يوجد أحيانا بيتال مساحة اآلن دور رعاية األطفال و المدارس مغلقة. على العائلة بكاملها البقاء في المنزل على الرغم من ضيق

.أيضا للوالدين بالنسبة متسع كاف و الوضع صعب بالنسبة لألطفال و صعب  

.يلعبوا أو كيف يمضون وقتهملربما يشعر األطفال بالملل و ال يعلمون ماذا يمكنهم أن   

.لربما يتشاجر األطفال أو يتجادلوا، قد يتجادل الوالدان أيضا فيما بينهم  

 

 إليكم ماذا يمكنكم أن تفعلوا:

 

:معلومات و مقترحات لألهل  

 

 تنظيم البرنامج اليومي 

 .االستيقاظ يوميا  في ساعة محددة
 .الجلوس إلى مائدة اإلفطار معا

 .ر بإنجاز فروضهم المدرسيةيبدأ األطفال الكبا
 األطفال األصغر سنا يمكنهم اللعب ، إما مع الوالدين أو بمفردهم، على أن يبقي الوالدان انتباههم لما يفعله أطفالهم

بإمكان األطفال ممارسة العديد من النشاطات كالرسم ، األعمال الفنية اليدوية أو الخروج للمشي مع الوالدين الستنشاق الهواء 
النقي و التعرض ألشعة الشمس. بإمكانهم تجريب الغناء و الرقص أو تحريك الجسم لمجرد التسلية حتى لو كان الشخص ال 

يجيد الغناء أو الرقص. ألن تحريك الجسم من العادات الصحية المهمة. قد تكون قراءة كتاب لألطفال أو تصفح كتاب مصور 
 .مصدر متعة و تسلية معهم

 
فال بإنجاز فروضهم المدرسية يجب أن تبدأ فترة الهدوء في المنزل ليتمكنوا من التعلم في جو من جدي من عندما يبدأ األط

 .التركيز
 .تنظيم جدول النشاطات مع كتابته و تعليقه ليكون مرئيا بالنسبة لألطفال يدعم جدية فكرة تنظيم النشاطات اليومية

طفال إلنجاز دروسهم، مائة الطعام، غرفة الجلوس أو المكان الذي يقضي من أفضل األماكن لتعليق الجدول هي حيث يجلس األ

 .فيه األطفال وقتا أطول



 :مثال

 في المطبخ  ١٠:٠٠_ ٩:٠٠علي: 

 في غرفة الجلوس  ١٠:٠٠_٩:٠٠سارة: 

  في المطبخ  ١١:٠٠_ ١٠:٠٠ريحان: 

  في غرفة الجلوس ١١:٠٠_ ١٠:٠٠آيسة: 

 

م الوالدان عند الجاحة و يجيبون على أسئلتهم. منظمة الدياكوني يمكنها أن تجد متطوعين بينما ينجز األطفال دروسهم يساعده 

 .يمكنهم أن يساعدوا األطفال أثناء دراستهم

بسبب انتشار الفيروس الدروس الخصوصية بشكل مباشر غير ممكنة. ولكن ذلك يصبح ممكنا بطريقة أخرى عن طريق 

 .استعمال الواتس اب و مكالمات الفيديو

  :إذا واجهتكم صعوبات في الدراسة أثناء التعلم يمكنكم طلب العون عن طريق اإليميل

nok.de-asyl@diakonie   

 .سنحاول أن نجد شخصا لمساعدة أطفالك

 

  أجهزة اإلعالمحاول أن تضع قوانين و ضوابط لمشاهدة التلفاز، استعمال الهواتف الذكية و : 

 

قد يمضي أطفالكم اآلن وقتا أطول أمام التلفاز أو أثناء لعب األلعاب على أجهزة الهواتف الذكية. و لكن ذلك ليس مفيدا لهم و 

يعود عليهم بنتائج سلبية. مشاهدة التلفاز لنصف ساعة يوميا يعتبر كافيا بالنسبة لألطفال األكبر سننا أما األطفال األصغر سننا 

 .فإن مشاهدة التلفاز لدقائق يعتبر كاف بالنسبة لهم

 ا؟أي التطبيقات على األجهزة المحمولة يمكن أن يسمح األهل ألطفالهم باستعماله

على األهل أن ينتبهوا بشكل دقيق لما يشاهده أطفالهم سواء على التلفاز أو في االنترنت. و بإمكانهم أن يقرروا إذا ما كان الفيلم 

 ./تناسي عمر أطفالهم أم ال و بالتالي السماح لهم بالمشاهدة أو اللعب أم الأو اللعبة ي

 .إن جعل إعدادات األجهزة المحمولة لتكون آمنة الستعمال األطفال هو أمر ضروري و مهم

  :جهزتكمهنا يمكنكم أن تجدوا معلومات كيف يمكنكم جعل األجهزة المحمولة آمنة ألطفالكم و معلومات عن تطبيقات مناسبة أل

tipps-tipps.net/eltern/app-https://www.klick  

 :هنا تجدون مثال لبرنامج تلفزيوني لألطفال باللغة األلمانية

https://www.kika.de/index.html  

 

 اطات منزلية لرعاية األطفالنش: 

هناك احتماالت كثيرة لكيفية تمضية الوقت مع األطفال في المنزل، يمكن لألسرة اللعب بألعاب الزهر ،السلم و الثعبان، 

الشطرنج ، ألعاب األلغاز و غيرها... على صفحة الدياكوني على االنترنت وضعنا مجموعة من األفكار الجديدة لكيفية قضاء 

 :عا في المنزل. يمكنكم االطالع على بعض هذه األفكار عبر الرابط التاليالوقت م

familien/-fuer-nok.de/aktuelles/meldungen/tipps-https://www.diakonie  
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  في واجبات المنزليمكن لألطفال أن يساعدوا والديهم: 

 .بإمكان األطفال أن يشاركوا والديهم أثناء القيام ببعض الواجبات المنزلية

حتى األطفال الصغار يمكنهم المساعدة بأعمال تناسب أعمارهم كترتيب ألعابهم و كتبهم و المساعدة في ترتيب غرفتهم. األطفال 

 .قيام بمهمات بسيطة للمساعدة في تحضير الطعاماألكبر سننا يمكنهم أن يساعدوا في إعداد المائدة أو ال

 

 كيف يمكننا خالل هذا الوقت أن نبقى على التواصل االجتماعي باآلخرين: 

ال يسمح اآلن بااللتقاء باآلخرين في مجموعات. و لكن يمكننا أن نبدع أفكار كيف يمكننا أن نبقي على تواصلنا مع أصدقائنا و 

التواصل اإلجتماعي ، إرسال الفيديوهات، المكالمات الهاتفية. بإمكان األهل مشاركة أطفالهم بالتواصل أحبابنا كاستعمال وسائط 

 .مع أقاربهم و أصدقائهم من خالل وسائط التواصل اإلجتماعي الحديثة

 

  ....ما الذي يحدث عند حدوث وجود مشكالت في نطاق األسرة

 

 .ا يتشاجر الوالدن مع بعضهما .. النهم منزعجون و تحت الضغطأحيانا يتجادل األطفال أو يتشاجرون .. أحيان

هناك جهات خارج نطاق األسرة يمكنها المساعدة و تقديم العون بهذا الخصوص. الدياكوني يعرض خدمات إرشادية، إرشاد تعليمي، 

  .إرشاد أزواج أو عالقات. كل محادثة  إرشادية تكون موثوقة

 .مرشد. عندها سيتحدث معكم مرشد على الهاتف و يقرر كيف يمكنه أن يقدم لكم المساعدة يمكنكم االتصال لتحديد موعد مع

 ٠٦٢٦١٩٢٩٩٢٠٠على الرقم التالي:  ١٢:٠٠و  ٩:٠٠ الساعة يمكنم االتصال يوميا صباحا ما بين

 :يمكنك الحصول على معلومات إضافية على موقعنا

https://www.diakonie-nok.de/rat-hilfe/psychologische-beratungsstelle/ 

 

https://www.diakonie-nok.de/telefonsprechstunden/mosbach/ 

 

 ؟في حاالت العنف األسريفعل نأن  ماذا يمكن

ما الذي يمكنك فعله اذا كنت يائسا : اذا حدث شجار و عنف في األسرة، إذا قام أحد من أفراد عائلتك بإيذائك، ضربك أو حبسك، أو 

 : أجبرك على القيام بشي دون موافقتك و انت ال تريد ذلك

تذكر  ٠٨٠٠٠١١٦٠١٦المساعدة  و الحصول على المعلومات الالزمة من خالل االتصال بأي وقت على الرقم التالي: يمكنك طلب 

 .يمكنك االتصال بأي وقت

   .هنا يمكنكم الحصول على معلومات إضافية عن جهة االتصال المذكورة و نوعية المساعدة التي يمكن أن تحصلوا عليها

https://www.hilfetelefon.de/leichte-sprache.html  
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