
 الطفلة التي تعرف انها
 محبوبة يمكن أن تخطوا إلى

العالم بثقة«

 شبكة املودة ملنيتوبا
attachmentnetwork.ca 

attachmentnetwork@shaw.ca

لملعلومات االضافية حول املودة اذهب اىل:
circleofsecurity.net

 زاوية منتوبا لآلباء:
 manitobaparentzone.ca/baby

١٠  أشياء
طفلك الذي يف سن املدرسة

يريدك ان تعرفها



 ٧   ضع يل حدود معقولة.  انا يعجبين
 وجود مسامهة حول القواعد واألشياء، ولكن

 يف أمعايق أحب معرفة أنه ميكنك أن
تأخذ املسؤولية عندما أحتاجك أن تقوم بذلك. 

٨   بيّ يل أنك سعيد أن تراين يف هناية اليوم .
 يف بعض األحيان بضع دقائق سوية معك

 سوف متأل خزاين العاطيف! احتاج
أن أعرف أن عائليت تقبلين  و

حتبين مهام اكن.

٩   أجعل مزنلنا ماكنًا آمنًا .
إمحيين من األشياء اليت ال أستطيع علهيا .

 إعيط االهمتام ملا أقوم به عىل
 اإلنرتنت، ملا أشاهده عىل التلفزيون وملن

أقيض ألوقت معهم.   ساعدين ملعرفة
ما هو آمن ومناسب لعمري.

١٠     ما زلت حباجة للعناق!
قد أكون كبريًا ألتسلق  اىل حضنك، 

ولكن ما زلت حباجة ل لتقارب 
اجلسدي والراحة.

 ٣  أنا حباجة إىل بعض الوقت للراحة . 
 األنشطة املخطط هلا وااللكرتونيات يه متعة، ولكن أنا

أحتاج بعض الوقت  الغري منظم، الغري جمدول
 مع عدم وجود التحفزي اإللكرتوين 

 ليك يتطور عقيل يف
أفضل طريقة ممكنة .  

وقت كثري مع الشاشة يعين عدم الراحة لدماىغ .
 جشعين عىل لعب الفعاليات ليك يكون 

دمايغ وجمسي بصحة جيدة.

٤   دعونا نبيق عالقتنا قوية .
حىت وأنا أقيض املزيد من الوقت مع  

 اصدقايئ، ما زلت حباجة إىل وقت معك
لنقوم بأشياء ممتعة، نتحادث و نعمل

ذكريات معًا.

٥   ما زلت أتعمل كيفية الترصف .
 إذا ارتكبت خطأ يف سلويك،

أحتاجك أن تمطئنين  بأن عالقتنا عىل ما يرام مث ساعدين
عىل فهم ما حدث من خطأ.  احتاج

 أن أعرف أنين ميكنين أن أيت إليك بدون أن أكون
  حمكوم عيل مسبقًا وأن لدي دمعك
الختاذ قرار أفضل يف املرة القادمة.

٦   ساعدين عىل التعامل مع اإلجهاد .  بالرمغ من
 أن اإلجهاد أمر طبييع، أنا حباجة ملساعدتك للتعامل

مع األوقات املجهدة.  ساعدين  يف تنظمي
 أفاكري ومشاعري حول

 العامل والتعامل مع األشياء اليت تقلقين
 أو جتعلين أشعر باحلزن.

 ١   أحتاج إىل استكشاف وممارسة
 أن أصبح أكرث استقاللية.

 عندما يكون هناك آمان، سأكون عىل ما يرام أن أميش اىل
 األماكن القريبة بتلقاء بنفيس، والذهاب

للنوم أو إىل خممي صييف. عندما تكون لديك الثقة يب ، 
 أشعرجيدًا عن نفيس و ميكنين أن أطور

مهارات جديدة.

 ٢  أنا أقّدر أنك
 تفهم حاجيت الكون »أنا«

 أحب أن تأيت ملشاهدة تدريبايت
 للرقص رمغ أنك حتب

 كرة القدم أفضل! أن حتتفل بأنين
 فريد من نويع، ورمبا ال أكون بالضبط مثل

 أي خشص آخر يف عائليت أو األطفال اآلخرين
يف صيف.


