ماذا يعن ر
"التابط"؟
ي
ول األمر
تحدي ي
ً
ً
هذا العام كان مقلقا وفوضويا
للجميع ،وخاصة األطفال .وتسببت
جائحة  COVID-19يف إصابة أطفالنا
بالصدمة والعزلة واإلجهاد والذعر.
ّ
تحدث مع طفلك حول كيفية بقائه
عىل إتصال مع أقرانه أثناء تواجده يف
المتل.
شارك قصصك وإستخدم الهاش تاق
التاىل:
ي
#speakupwecare

تم تطوير برنامج حملة تكلم نحن نهتم لزيادة التوعية والوصول إىل وإستخدام
أساس
تبت الصحة العقلية والعافية النفسية اإليجابية ،وهو عنرص
ي
الت ي
الموارد ي
الينامج األول" اليابط" إىل أهمية مهارات العالقة
يشي موضوع ر
للنجاح مدى الحياة .ر
والتواصل واإللتقاء!

أهمية اإلتصال بعد حدث صادم
تثبت الدراسات أن ر
البش يحتاجون إىل بعضهم البعض للتواصل .ونحن نتشوق إىل
الشعور بالدعم والتقدير والمحبة .إن وجود روابط صميمة وعالقات طيبة من شأنه
أن يؤدي إىل الشعور بحياة ر
اإلجتماع
أكي صحة وسعادة .قد تجعلنا وسائل التواصل
ي
ً
الشعور بأننا قادرون عىل التواصل مع اآلخرين بسهولة ،لكن هذه اإلتصاالت غالبا
سطحية .وعلينا العودة إىل األساسيات.

نصائح حول كيفية اإلتصال

ُركن الطالب





إضاف ،أو تحتاج إىل شخص
هل تبحث عن دعم
ي
لتتحدث معه؟ اكتشف هذه الخيارات التالية!



 Care Solace



 Elementary Resource



Counseling Specialists

ً
ً
ً
إن خلق التقاليد والطقوس معا هو حقا طريقة رائة للربط والتمتع معا
يبدأ اإلتصال باإلستماع دون تعليق
اتبع مبادرتهم -من المهم ان تدعم مصالح طفلك ومشاركته مت وأينما
تستطيع
إنت أحبك
تواصل بسهولة مع طفلك من خالل المودة والثناء بالقول ي
وأخيه انك فخور به
ر
أطبخ مع طفلك او تناول العشاء يف الخارج دون اي حديث عن
المدرسة أو المستقبل
ً
تناوبوا يف إختيار الكتب للقراءة معا كعائلة

متواصل ولكن يف المنـزل

(ERC) at your school Site
 Optimistic Household


Irvine Family
Resource Center

 Trusted Adult Activity

 8نصائح لمساعدة طفلك يف تكوين عالقات مع األقران
 اقتدي بالعالقات الصحية مع اآلخرين
 شجع عىل الصداقات اإليجابية
ّ
 علم مهارات الصداقة
 تعرف عىل أصدقاء طفلك
ً
 ال تتسبق باألحكام بناءا عىل المظهر
 انتبه إىل عالمات التحذير
 تواصل مع والدي أصدقاء طفلك
 مارس إسياتيجيات مقاومة ضغط األقران

