
مشاركة األسرة لھا تأثیر إیجابي على سلوك الطالب.  عندما تشارك العائالت، یُظھر الطالب مواقف 
 وسلوكیات أكثر إیجابیة.

  نشاط تحفیز الطالب والمشاركة
لعب دور المعلم  عنوان الدرس:
دقیقة.  20 - 5 الوقت المقدَّر:

الھدف / المفھوم األساسي: یمنح أولیاء األمور الطالب الفرصة للتظاھر بأنھم معلمون في المنزل حیث  جمیع الصفوف  مستوى الصف:
یقومون بتدریس المواد التي یتم تغطیتھا في الفصول الدراسیة. یمكن أن یساعد تغییر األدوار التي یلعبھا 

 الطالب عادةً في زیادة تفاعلھم مع ما یتعلمونھ في المدرسة.
اإلجراءات: عندما یعود طفلك إلى المنزل من المدرسة، امنحھ الفرصة للتظاھر بأنھ معلم ویعلمك 

معلومات من الفصل الدراسي. على سبیل المثال، اجعل طفلك یشرح أحد الواجبات المنزلیة التي تحتاج 
ر إلى إكمال تلك اللیلة. وبطریقة مماثلة، إذا كان طفلك لدیھ اختبار قادم، فاطلب منھ/منھا تصمیم اختبا

ر في أن تطلب  تدریبي، وتقدیمھ لك، ثم راجعوا اإلجابات معًا. المتغیرات: إذا كان لدیك وقت قلیل، فّكِ
من األشقاء اآلخرین لعب دور الطالب. اعتمادًا على أعمار أطفالك، یمكنك جعلھم یتناوبون على األدوار 

 حتى تتاح لكل طفل فرصة لعب دور المعلم. 

 

 لتعلیم األمریكیة ووزارة التعلیم بوالیة أوھایووزارة االمصدر: 

الصحة والسالمة السلوكیة 
 

الصحة النفسیة

 العمل االجتماعي

 الحدود

 لماذا نضع حدود صحیة؟ 
تخلق الحدود انفصاًال یتیح لك امتالك مشاعرك  •

الخاصة، واتخاذ قراراتك الشخصیة، ومعرفة ما تریده 
 وطلب ما ترغب فیھ.

الحدود ھي شكل من أشكال الرعایة الذاتیة، وخلق  •
 توقعات واقعیة، وخلق السالمة.

صحیة في إلیك بعض النصائح حول كیفیة إنشاء حدود  
 حیاتك:

قول "ال" لألشیاء التي ال ترید القیام بھا أو لیس لدیك  •
 الموارد للقیام بھا.

 إخبار اآلخرین بالطریقة التي ترید أن یعاملونك بھا. •
 امتالك مساحة شخصیة وخصوصیة. •
 السماح لآلخرین باتخاذ قراراتھم بأنفسھم. •
التعرف على المشكالت التي تخصك والمشكالت التي  •

 اآلخرین.تخص 
 التعبیر عن أفكارك ومشاعرك واحتیاجاتك. •
 دعم الحدود باألفعال.  •
 ُكن صریًحا وحازًما ولطیفًا.  •
 ال تجادل أو تدافع أو تفرط في التوضیح.  •
احصل على الدعم المتاح بسھولة على الھامش في  •

 البدایة. 

 إدارة الضغط والتوتر
دریس واألبوة واألمومة والطبخ من الصعب تحقیق التوازن بین الت في حین تعمل المدارس عبر اإلنترنت واألطفال في المنزل طوال الیوم، یُتوقع من أولیاء األمور أن یكونوا آباًء ومعلمین. یمكن أن یصبح

 والتنظیف والعمل من المنزل وإدارة الشؤون المالیة خالل ھذا الوقت. 
 الصغیرة كل یوم تُحدث فرقًا كبیًرا! بصفتك ولي أمر، من المھم العثور على استراتیجیات صحیة لمساعدتك على التعامل مع كل الضغوط والتوتر خالل ھذا الوقت. تذكَّر، األشیاء

ط فقط للقیام بما ھو ممكن من الناحیة الواقعیة للقیام بھ في یوم واحدض • د األولویات األكثر أھمیة. خّطِ  ع روتینًا یومیًا وحدِّ
 ُكن على درایة باالحتیاجاتك األساسیة التي یمكن أن تؤثر على مزاجك: التغذیة والنوم ومستوى نشاطك •
 اتصل بصدیق أو أحد أفراد األسرة  -استخدم وسائل الدعم الخاصة بك  •
 اقرأ واستمع إلى الموسیقى واسترخِ  -اقِض بعض الوقت في الیوم مع نفسك  •
 احتفل بكل النجاحات مھما كانت صغیرة •
 اخلق فرص للتفاعل اإلیجابي مع طفلك مثل مساعدة طفلك على طھي العشاء •

التدخالت السلوكیة
 

نصیحة  الموارد األخرى ذات ضع في اعتبارك أن تطلب من معلم طفلك أوراق عمل تدریبیة و
 الصلة التي یمكنھ/یمكنھا استخدامھا كمعلم.



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                            

 
  

 ة الصحة والسالمة السلوكی
 

غیر متوفرة، العادیة .  بعض منتجاتنا 19یمكن أن یساعدنا الحفاظ على نظافة منازلنا وأماكن العمل على البقاء بصحة جیدة في ظل جائحة فیروس كوفید 
والقلویات معًا إلى  لذا حاول الكثیر منا أن یصبحوا مبدعین.  أھم شيء یجب تذكره ھو عدم مزج األحماض مع القلویات.  یمكن أن یؤدي خلط األحماض
یصبح خطیًرا! تأكَّد تفاعل كیمیائي خطیر جدًا یمكن أن یكون ضاًرا جدًا لنا وألحبابنا! عند استخدامھا بمفردھا یمكن أن تكون فعَّالة للغایة، ولكن مزجھا 

 من زیارة الموقع للحصول على قائمة كاملة بالمنظفات ومعرفة األنواع التي ال یجب خلطھا!

 /products-cleaning-household-for-tips-https://www.msdsonline.com/2020/04/06/safety المصدر: 
 

 دعنا نضیف بعض المعلومات إلى المرح
 

استخدم أي  شریط الصق لوضع مجموعة متنوعة من األشكال و / أو األحرف و 
أو األرقام على األرضیة. اجعل طفلك یقف على المكان المفضل لدیھ، ثم أعطھ  /

یھم في حركة دائمة، ولكنھا تعلیمات تقوده إلى وجھتھ التالیة. ھذه اللعبة ستبق
 تساعدھم أیًضا على تعلم األشكال والحروف واألرقام!

 أمثلة:
 الدب یزحف إلى المربع •
 "Tاقفز مثل الضفدع إلى الحرف " •
 اركض إلى المستطیل •
 3ازحف إلى الرقم  •

 
 مربعات األرقام: 

مھ إلى  أو أكثر،  مربعات صغیرة 9اصنع مربعًا كبیًرا باستخدام الشریط الالصق ثم قّسِ
مع وضع أرقام عشوائیة في كل مربع. اطلب اآلن من طفلك أداء حركة معینة 
للوصول إلى الرقم التالي.  یمكنك جعلھم یقومون ببعض عملیات الجمع أو الطرح 

 لمعرفة الرقم الذي یجب أن یذھبوا إلیھ. 
 10اقفز إلى الرقم  •
 3تزحلق إلى الرقم  •
 67انزلق إلى الرقم  •

 نصائح للوقایة من المخدرات لكل األعمار 
 

دوات التي یمكن ألولیاء األمور استخدامھا للتواصل تعد المحادثات واحدة من أقوى األ
مع أطفالھم وحمایتھم. ومع ذلك، عند معالجة بعض الموضوعات المعقدة في الحیاة، 
وخاصة تلك المتعلقة بالمخدرات والكحول، فإن مجرد معرفة ما یمكن قولھ یمكن أن 

ب أن تقولھ لطفلك، یمثِّل تحدیًا. لقد قدمنا سیناریوھات ومقترحات أدناه حول ما یج
 بغض النظر عن عمره.

 
 من المفید مالحظة:

 احرص دائًما على إبقاء المحادثات منفتحة وصادقة. •
 أظھر الحب حتى عندما تكون المحادثات صعبة. •
 حقِّق التوازن بین التعزیز اإلیجابي والتعزیز السلبي. •
ُكن  -ضع في اعتبارك أن اللحظات المالئمة للتعلیم تأتي طوال الوقت  •

على درایة باألماكن الطبیعیة التي تذھب إلیھا إلجراء محادثة من أجل 
 التطرق إلى موضوع المخدرات والكحول.

 سنة 12-9    سنوات  8-5   سنوات 4 - 2  اقفز إلى:
 سنة 25-19  سنة 18 - 13                   
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