
 شبكة املودة ملنيتوبا
attachmentnetwork.ca 

attachmentnetwork@shaw.ca

لملعلومات االضافية حول املودة اذهب اىل:
circleofsecurity.net

 زاوية منتوبا لآلباء:
 manitobaparentzone.ca/baby

 طفل يف حصة جيدة عقل يف حصة جيدة
healthybabyhealthybrain.ca

 حىت لو مل يكن لك يشء مثايل, احلب واملودة والوقت
 يه لك ماحيتاجه أطفالك... وليس مزنل نظيف متاما

أو آباء مثاليون! --- آين

١٠  أشياء
طفلك الصغري

يريدك ان تعرفها



   ٨   تذكر أنه وال واحد منا هومثايل.
انا سوف أمعل الكثري من

األخطاء وأنا أمنو، وهكذا أنت، وذلك
حسنا!  ال يوجد أطفال مثاليون

وال آباء مثاليون.

٩   ساعدين عىل فهم احلدود.  جزء
من تعيمل هو أن أحاول ألرد

ضدك.  اهنا ليست مسألة خشصية ! اذا أنت
بقيت أكرب، أقوى، أكرث حمكة وشفوقًا ©،

ميكنين أن أبدأ يف فهم احلدود و
جتربة قلياًل من اإلجهاد حبيث أنا

أصبح أقوى أيًضا.

١٠    كن رؤوفًا مع نفسك أيضًا!  أعرف
أنك حتبين، ولكهنا فكرة جيدة أن تقوم

  برعاية أحتياجاتك اخلاصة بك مرة يف لك حني.
بأختاذك مثاًل، سوف أتعمل العناية بنفيس عندما أكرب.

   ٥   اتبع قياديت عندما نلعب.
أنا أحتاج إىل أن أبتدع وأن ألعب وأنا أحب وجودك

ميع!  أنا أعمل أنك متحمس لتعملين األشياء، ولكن عندما ألعب،
سوف أتعمل أكرث من خالل أألستكشاف.  تستطيع أن

تتأكد من أنين يف أمان من خالل مشاهدةك يل و
مالحظتك يل وأنا أتعمل.

٦   أنا أتعمل كيفية هتدئة نفيس
 ولكن أنا أحتاجك ملساعديت.

عندما تبىق ميع عندما أشعر بالضيق
  أو ال أترصف بشلك جيد ) “فسح أملجال” بداًل

من »احلرمان” ( ذلك يساعدين عىل تعمل كيفية
أن أهدأ من تلقاء نفيس.  ومبجرد أن أكون هاداًئ،

ميكننا حيهنا أن نتحدث عن ما حدث.
نوبات الغضب يه أنين أشعر مرهقًا

وإذا بقيت جبنيب ورشحت يل
ما أحتاج إىل القيام به، مع مرور الوقت سوف أتعمل

كيف أرىع أنزعاجايت وأترصف بشلك أفضل.

٧   ساعدين أن أدير مشاعري.  أنا
أحب أنه عندما تالحظ كيف أشعر

وتقول يل ذلك باستخدام لكامت مثل غضبان،
حزين، سعيد، خائف، ومتفاجئ. انه شعور جدًا

جيد أن أعرف أنك تتفهم.
تعمُل لكامت الشعور يساعدين يف

إدارة مشاعري والبدء يف
فهم كيف يشعر اآلخرون.

١   آمن يب.  أنا أتعمل كثري جدًا من
أألشياء أجلديدة  لك يوم!  شاهدين،

  والحظ جهودي.  حىت لو مل
أجنح، أنك تعطيين األمل يف أنه

يوما ما سأفعل.

٢  أريد أن أعرف أنك هناك
عندما أحتاج إىل عناق.  العناق و
محيل جيعلين أشعر باالمطئنان.  أنا

أحب أن أكون قادرًا عىل االعمتاد عليك.

 ٣  أعطين لك أهمتامك عىل
أألقل بعض من الوقت.  ليك أشعر باألمان

وآألمطئنان، أنا حباجة إىل أن أعرف أنين
أكرث أمهية بالنسبة لك من اهلاتف

أو المكبيوتر.

٤   معرفة أنه أنين حمبوب
التفسدين أبدًا.  أنا قد أصبح مدلل إذا

  ال ميكنك أن تأخذ املسؤولية عندما أحتاجك لذلك،
وإذا رخضت للك طلبايت، ولكين

سأكون عىل ما يرام إذا أنت بقيت حكميًا وقويًا
وترىع احتياجايت.


