
االطفال يحتاجون 
اىل التعليم المنزلي الجل النجاح

االطفال يحتاجون اىل بنية او
منهج معيين: 

ال يجب ان يكون كل
شيء مثالًيا!

جائحة الكورونا هي حالة خاصة وتعني

للجميع التوتر والمخاوف .. ال تكن قاسي

مع نفسك وعىل أطفالك وتسامح مع
نفسك وسامح وصالح االخرين !

خذ فترات راحة منتظمة. بعد كل "درس مدرسي" يجب أن
يسمح لك وألطفالك باالسترخاء. يجب أال تفوت استراحة غداء

كبيرة. افصل بوضوح مرحلتي التعلم والراحة.
 

قدم مالحظات واقتراحات مساعدة الطفالك.  يجب أن
يعمل األطفال بشكل مستقل قدر اإلمكان ، ولكن ال يجب ان

يشعرون بالوحدة أو اإلرهاق. ال يزال األطفال وخاصة الصغار

بحاجة إىل دعمك.

مبدأ " االقل هو االكثر" او تبسيط االمور . 
ال تتجاوز حدودك وتتخطى طاقتك . كن واقعي
وضع او اعطي  ما تقدر عليه ، يجب ان ال تنسى

انك لست معلم مختص .
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قم بفعل اشياء  إبداعية. عليك التعلم من كل

حواسك ومع كل حواسك !  

ارسموا شيئًا ما مًعا، أو استمعوا إىل الموسيقى

أو تحركوا مًعا.

انقل الفصل التعليمي إىل الخارج ان سمح

الوضع. الهواء النقي جيد لك !

اإلبداع والتنوع هما
شيئان مطلوبين جدا. 

إقرأ ألطفالك. هذا يدرب فهم
الكلمات وحفظها اسرع عند التقائها

وهو تغيير ناجح بالمقارنة مع القراءة

مع النفس .

رتب جدوال زمنًيا مع اطفالك.. مثًال: متى يبدأ

الدرس ومتى ينتهي؟ ما هب اهداف والمواضيع

التعليم اليوم؟

إنشاء طقوس مألوفة من المدرسة. يعمل هذا عىل هيكلة

التعلم اليومي في المنزل ويساعد األطفال عىل توجيه أنفسهم

(دائرة الكراسي ، االستراحة في الملعب ، إلخ). 
 

القل هو االكثر!

QUELLE:
HTTPS://WIEN.KINDERFREUNDE.AT/BUNDESLAENDER/WIEN/PRESS
E/NEWSARCHIV/2020/HOMESCHOOLING-TIPPS-VON-
FAMILIENBERATERIN

ابحث عن مواد تعليمية داعمة

عبر اإلنترنت. هنالك الكثير من
الموارد االضافية الرائعة اللتي يمكن

ان تشدك وتكون ُملهمة لك !



مفيد للصحة
 خالل االغالق الصحي

المنهج / القيام ببرنامج يومي 
 وتقسيم الوقت اليومي هو

شيء مهم .

ماذا تفعل في حالة العنف أو
الصراع أو إذا أصبح كل شيء

أكثر من ما يمكن تحمله ؟
ال تتردد في طلب المساعدة المختصة (انظر أدناه

للحصول عىل جهات االتصال)!

 في حاالت الخطورة الشديدة ، من األفضل دائًما
االتصال بالشرطة (133)، أو سيارة اإلسعاف

.(144)

امنح نفسك راحة منتظمة. اعتن بنفسك. افصل بين أوقات

العمل والراحة بشكل واضح. تأكد من أنك تشرب كمية كافية ،

وحاول االسترخاء والقيام بأنشطة ممتعة (مثل القراءة أو

االستماع إىل الموسيقى أو ممارسة األلعاب).

حافظ عىل التواصل االجتماعي. حاول البقاء عىل اتصال مع

اآلخرين عبر الهاتف أو اإلنترنت.  يمكنك أيًضا االتصال بخطوط

الطوارئ في أي وقت إذا كنت تشعر بالوحدة أو بحاجة إىل

التحدث.

تَذكر ان الحجر المنزلي سوف ال يستمر لالبد . وخالل
ذالك التزم بقوانين النظافة والحماية وتصرف بشكٍل

مليء بالمسؤولية اتجاه نفسك واالخرين
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تنظيم استهالكك لوسائل اإلعالم.  قم

باختيار واعي للوسائط التي تستهلكها وعدد

المرات التي تستهلكها وتجنب الوسائط التي

تنشر الذعر.

تخلص من األفكار السلبية. قم بإنهاء طريقة

التفكير الُمتِعبة!  استعن بإشارة "قف" اللتي
بمخييلتك الداخلية.

التعامل مَع أو مواجهة
المخاوف والهموم

تحدث عن مشاعرك واهتماماتك بصراحة.

يشعر اآلخرون بنفس الطريقة التي تشعر بها.

شارك بأفكارك ومشاعرك مع أحبائك والناس

المقربين لك ، فهذا له تأثير مريح. الخطوط

الهاتفية للطوارئ للدعم الهاتفي متاحة أيًضا لهذا
الغرض.

خطط ليومك: متى تريد أن تنهض ومتى تريد أن

تنام؟ خطط أيًضا لوجباتك وساعات عملك والرعاية
والتسوق.

تمرن وتحرك  بانتظام في الهواء الطلق. التمرين يساعدك

عىل االسترخاء وصحي. تساعد التمارين أيًضا في التخلص من

األفكار السلبية.

ألوضع الحالي ليس
ابدي وسوف ينتهي !

QUELLE:
HTTPS://WWW.BOEP.OR.AT/DOWNLOAD/5E71D59D3C15C85DF50
00028/20200317_COVID-19_INFORMATIONSBLATT.PDF

مارس تمارين التنفس واالسترخاء.  هناك

الكثير من التمارين المجانية عىل اإلنترنت!


