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النشرة اإلخباریة

ھذا األمر سھل حًقا!-تخطي التحدیات بنجاح 
التحدیات الیومیة، یحتاج األطفال إلى جانبللتمكن من تخطي 

النظام الغذائي الصحي والنوم بقدر كاٍف والتمارین الریاضیة أیضًا إلى ما یسمى باستراتیجیات 
وھم ُیطورون ھذه االستراتیجیات من خالل الخبرات التي لدیھم مع مقدمي الرعایة ومع البیئة الحمایة.

المحیطة.

وكان لدیھم من یرافقھم بحساسیة وحب، فإن مرونتھم قدراتھم النفسیة تصبح  إذا شعر األطفال بالراحة

أفضل ویمكنھم أیًضا التعامل مع المواقف الصعبة.

ھذه ھي الطریقة التي تقوي بھا طفلك في الحیاة الیومیة

واھتماًما كامًال امنح طفلك وقًتا ☺

التزم بھا باستمرار -التوجیھ  تتیحالقواعد الواضحة ☺

اترك لطفلك أوقات كافیة للراحة واالسترخاء☺

اسمح لطفلك بالتعبیر عن جمیع مشاعره☺

أیًضا وقتًا مع  كما أنھا توفر -األمن والثقة یجلب  تخلق مناًخاالروتین والطقوس المنتظمة (مثل القراءة بصوت عاٍل في المساء)☺
طفلك تتقربون من بعضكم بعًضا وتشعرون بالحنان

لكن ال مشكلة من تعرضھ للھزائم كذلك -شجع طفلك وثق في قدرتھ على حل المھام الصعبة ☺

اإلبداع یقوي من مرونة طفلك

سترى كیف یمكنك إحداث فارق من خالل أفعالك وبالتالي تقویة استقاللیة األطفال في االستكشاف واإلبداع والتعبیر عن أنفسھم.یرغب 
قم بتعلیق الصور المرسومة قم بالغناء أو عزف الموسیقى أو الرسم مع طفلك.ھذا سیجعل طفلك یشعر بالثقة.طفلك ومثابرتھ وثقتھ بنفسھ.

مفرده من وقت آلخر.ودع طفلك یلعب ب

أطفال قادرون على تخطي األزمات...

ُیعد مقدمو الرعایة الذین یمكن 
للطفل الوثوق بھم، والذین 

إحساًسا باألمان یوفرون لھ 
ویظھرون لھ أنھ محبوب، 

مساھمین أساسیین في صحة 
الطفل العقلیة.

لدیھم شعور بأن لھم قیمة وأنھم محبوبون... 
واثقون في قدراتھم... 
یمكنھم تنظیم مشاعرھم... 

یمكنھم االعتماد على مقدمي الرعایة... 
الصعبةواثقون من قدرتھم على التعامل مع المواقف ... 
یریدون التعامل مع المھام بشكل مستقل... 
یرغبون في تعلم أشیاء جدیدة... 
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