
ATTACHMENT  
NETWORK  
OF MANITOBA 
attachmentnetwork.ca 
attachmentnetwork@shaw.ca

FOR MORE INFORMATION ON 
ATTACHMENT VISIT: 
circleofsecurity.net

MANITOBA PARENT ZONE: 
manitobaparentzone.ca/baby

١٠  أشياء
 طفلك يريدك

ان تعرفها

 شبكة املودة ملنيتوبا
attachmentnetwork.ca 

attachmentnetwork@shaw.ca

لملعلومات االضافية حول املودة اذهب اىل:
circleofsecurity.net

 زاوية منتوبا لآلباء:
 manitobaparentzone.ca/baby

أرتباط طفلك بك سوف يمنو عندما
 يعرفون بأنه أنك سوف ترعامه ومحتهيم.



  ٨   المكال هو مستحيل، إسهتدف إىل »جيد مبا
فيه الكفاية« يف األبوة واألمومة. األبوة واألمومة

 حتتاح لملامرسة.  أعيط لنفسك الوقت لالسمتتاع
   برحلة األبوة وتذكرأنه هذه يه مبادئ توجهيية.

حنن كالنا نتعمل وطاملا حنن يف طريقنا!

٩   كن أكرب، أقوى، أكرث حمكة، ورؤوفًا ©.
 جوهر التعلق املضمون هو مىت أعرف أن لدي أحد

 الوالدين الذين ميكن االعمتاد هيلع
ليوفر مبودة  احلنان، والراحة،

والتوجيه وامحلاية لك يوم.

١٠    أهمت بنفسك جيدا. أن تكون أحد الوالدين
   يتطلّب الكثري من الطاقة والصرب.  احلصول عىل
الراحة، وتناول الطعام بشلك جيد وإجياد الدمع

 سيساعد عائلتنا عىل أن نكون أفضل ما ميكن أن نكون.

   ٣  حدق يف عيين.  الكثري من االتصال
العيين سوف يساعدين عىل أن أشعر باالمطئنان ومتصل

بك.  يف حوايل ستة أسابيع، سوف أبدأ
بالرتكزي عىل وقراءة ما »تقوله« عينيك . تعليق بك

سوف يمنو مع هذا االتصاالت.

  ٤   إتبع حاجيت.  االستجابة إىل حاجيت إىل االهمتام
  والراحة واالستكشاف سوف تساعدين عىل معرفة أنين ميكنين

االعمتاد عليك.  معرفة أنين ميكنين االعمتاد عليك سوف
تساعدين عىل الشعور باألمان وأنا أكرب.

٥   ال ميكنك أن تفسدين، أنا طفل!
أنه من املستحيل أن تفسدين يف األهشر القليلة األوىل

   من خالل االستجابة الحتياجايت، وخاصة
 حاجيت إىل أن أكون ُوفرت يل الراحة.  عندما أنا صغري

 حقا، أنا أسأل فقط عن ما أحتاج.

٦   أبق ميع عندما أنا أكون مضطرب.  قد ال
   تكون قادرًا عىل جعل لك يشء مناسبًا بالنسبة يل،

ولكن من خالل البقاء ميع، أو الطلب من خشص آخر
   ألبقاء ميع إىل أن أشعر خبري مرة أخرى،

سوف تعملين بأنين لست وحيًدا.

  ٧   حتدث ميع بصوت عال عن املشاعر.
  نربة صوتك اهلادئ سوف تساعدين عىل أن أشعر باألمان،

  وأبدأ يف تعمل اللغة.  عندما أمسعك تتحدث عن
املشاعر )مشاعرك ومشاعري(، سوف أبدأ يف فهم املشاعر.

  ١   أفرح يب.  ولدت عىل استعداد لتجربة
الفرح مع والدي.  مشاركة الفرح تساعد عقيل

 عىل المنو.  أشعر أكرث  أمنا مبعرفيت أن
 »احلياة جيدة، ألن والدّي يسمتتعان باحلياة عندما يكونان ميع”.

  ٢  أحتاج إىل أن ُامحل.  عندما ُامحل ذلك يعطيين املتعة
والراحة واألمن.  مكا  أن ذلك يساعدين عىل تعمل كيفية

أن أكون هاداًئ وأشعر باهلدوء. أنا امتص املودة واحلب مع ملسة لطيفة.


