
»أحبني حتى عندما أعمل 
أخطاء، لكي أشعر 

باألمان بما فيه الكفاية 
ألتعلم منها.«

 شبكة املودة ملنيتوبا
attachmentnetwork.ca 

attachmentnetwork@shaw.ca

لملعلومات االضافية حول املودة اذهب اىل:
circleofsecurity.net

زاوية منتوبا لآلباء:
manitobaparentzone.ca/baby 

١٠  أشياء
أبنك ألمراهق

يريدك ان تعرفها



٨   كن صبورًا ميع .  تفّهم
عندما أريد أن أفعل أشياء بدونك .
 ال تعتربها  خشصياً - أنا حقاً ال

 أكرهك!  أحيانا مزايج ميكن أن يتغري.
 أنا أعمل أن هذا صعب بالنسبة لك، حىت

عىل الرمغ من أنين قد ال أكون قادرًا عىل قول ذلك.

٩   إدرك نقاط القوة عندي.  دعنا جند  
أشياء جديدة  لنشرتك ونسمتتع هبا معًا .  كن

خفورًا مبا  أصبحته، وليس فقط
األشياء اليت أحققها.

١٠     ألتقاليد العائلية و ألتجمع معًا
مهمة بالنسبة يل أيضًا .  مع منو عائلتنا وتغريها

 ما زلنا  ننيمت إىل بعضنا البعض وهو
شعور جيد أن تكون عندنا هذه الصلة.

 ٣  ما زلت حباجة لك أن تكون أيم أو
أيب .  أنا لست حباجة إىل أن تكون

صديىق.   قد أكون حتت ضغط كثري ليك
 أستخدم الكحول واملخدرات أو

 ممارسة اجلنس وأنا حباجة لك للتحدث ميع
حول هذه القضايا الصعبة. 

٤   أنا أحتاجك أن تكون صلبًا وشفوقًا .
 عندما نرمط رؤسنا، أنا أدفع
 احلدود ألنين حقا ال أعرف

أين يه حىت اآلن.   إسمتع لألشياء من وجهة نظري
  وقل يل وجهة نظرك، حىت نمتكن من العثور عىل

احلل الذي يعمل لكالنا.

 ٥   ال يزال من املهم بالنسبة لنا أن نكون
قريبني لبعض .  الطريقة أليت أريد هبا احلصول عىل املودة

منك قد ت كون تغريت، ولكين ما زلت
أحتاج لمساع أنك حتبين.

٦   ال ختاف من ألمساح يل بأن أفشل .  انا ممكن
 أتعمل دروس أكرث أمهية عن احلياة

من إخفاقايت معا هو من جناحايت.  أحيانا أحتاجك
 فقط أن تسمتع وتدمعين عندما األمور تهنار . 

 أنا ال أحتاجك بالرضورة  أن تصلحها يل.

٧   أحتاج أن أشعر باين حمرتم  و
موثوق به .  أهدايف وأحاليم

 مهمة بالنسبة يل وقد تكون خمتلفة
عن تلك اليت لك.   أحتاج منك أن تثق يب
بدال من أن تكون منتقدًا أوتثبط عزمييت.

 ١   أنا ُاطور أستقاللييت، ولكن أنا لست
دامئا متأكد من األشياء .  مازلت

أحتاج لتوجهيك  وإذنك الصاغية
إلبقايئ عىل املسار الصحيح.

 ٢  كن حساسًا حلاجيت
 للخصوصية، جسديًا و

عاطفيًا.   إذا كنت حتب أألطالع عىل
 ما أقوم به عىل االنرتنت أو مع األصدقاء،

إسألين ودعنا نعمل حمادثة.


