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كيف يجب أن تكون صفات ويل األمر الجيد؟
”لطيف وال يتشاجر” أجاب بذلك طفل عمره  5سنوات عندما وجه اليه هذا السؤال.
”يجب أن يكون لديه وقت للهو” كما أجاب طفل عمره  8سنوات عىل هذا السؤال.
ولكـن العيـش سـويا مـع األطفـال ليس أمرا سـهال
دائمـا .إن الحيـاة اليوميـة مليئـة بأشـكال مختلفـة
مـن االهتمامـات واإلرادات .هنـاك أيام يشـعر فيها
أوليـاء األمـور أن األمـور أصحبـت فـوق طاقتهم .يف
بعـض األحيـان ينجـم سـوء الفهـم وتنشـب
الزناعـات .نشـعر بالضيـق والقلـق والغضـب
واإلحبـاط ويف بعـض األحيـان تحـدث كل هـذه
األمور يف آن واحد.
نقـوم ما بوسـعنا قدر المسـتطاع ويف أغلب األحيان
يكـون ذلـك كايف .ولكـن أحيانـا يكـون هنـاك الكثير
مـن النـق السـليب .يف بعـض األحيان ال نعـرف كيف
نتعامـل مـع ذلـك .يف بعـض األحيـان أيضـا نقـول
ونفعل أشياء نندم عليها فيما بعد.
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تم جلب االقتباسات الواردة يف هذا الكتيب من االستبيان
”كيف يجب أن يكون شكل ويل األمر الجيد” الذي نفذته
جمعية أنقذوا الطفل يف أوميو عام  .2007تم تغيري أسماء
األطفال لضمان حماية هويتهم الشخصية.

يف مقـر العمـل يوجـد يف أغلـب األحيـان زملاء عمـل
يمكـن أن نطلـب المسـاعدة منهـم عندمـا نفتقر إىل
المعرفـة أو عندمـا نواجـه الصعوبـات .ولكـن ضمـن
مهمـة األمومـة واألبـوة يمكـن أن نشـعر بالوحـدة.
يرتدد الكثري من الناس عن طلب المساعدة.

إنـه يحتـوي على عـدد مـن الحيـل التي نريـد
مشـاركتها معكـم .ال يتعلـق األمر بكيـف يتمكن ويل
األمـر أو البالغين اآلخرين المهمين يف حياة الطفل
مـن السـيطرة عىل الطفـل ليصبح مطيعـا .بدال من
ذلـك يتعلـق األمـر بكيـف نبـدأ أوال بأنفسـنا لكي
نتوصـل إىل أفضـل قـدر مـن التناغـم وحـل
المشكالت يف الحياة اليومية.
إن الهـدف هـو تجنـب التوجيهـات .ال نعني بذلـك
كـون ويل األمـر معصـوم مـن الخطـأ أو أن هنـاك
مجـرد طريقـة صحيحـة واحـدة .بعـد أن تنتهي من
قـراءة هـذا الكتيـب نتمنى فقـط أن تكـون قـد
حصلـت على حافـز وربما أفـكار جديدة حـول األمور
التي تفعلهـا لتسير األمـور على مـا يـرام ومـا هـي
األمور اليت تريد تغيريها.
ولكـن أهـم يشء ربمـا يكـون أن تتذكـر أن هنـاك
العديد من الطرق يك تكون ويل أمر صالح .

إن هـذا اإلرشـاد مخصـص لكي يسـاعدك يف مثـل
تلك األوقات العصيبة.
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عالقة آمنة

عندما يرزق المرء بطفل فإن ذلك يعترب من أكرب األحداث يف حياة اإلنسان.
إنها بداية رحلة رائعة ولكنها مليئة بالتحديات.
هنـاك العديـد مـن الطـرق للنظـر حـول دور األمومة
واألبـوة لكـن معظم الناس يشتركون بأنهـم يأملون
يف أن يصبـح طفلـه بالـذات فـردا آمنـا و يشـعر أن
بمقدوره التأثري عىل حياته ويحقق أحالمه.
هنـاك العديـد مـن األمـور التي تؤثـر على تطـور
الطفـل :كالعائلـة ،المدرسـة ،األصدقـاء ،الثقافـة
والمجتمـع وكذلـك الخصائـص التي يحملهـا معه
منذ الوالدة.
يبـدو أن معظـم الباحثين متفقين على أن العالقـة
القريبـة المبكـرة مـع الوالديـن أو مـع األشـخاص
البالغين المهمين يف حياة الطفل هـي أمر له أهمية
يطـور الطفـل صورته
خاصـة .ضمـن التفاعـل معهم
ّ
عـن ذاتـه وعـن اآلخريـن .هنـا يتـم وضـع االسـاس
لعملية التطوير اليت تستمر مدى الحياة.

يحتـاج الطفـل إىل أشـخاص بالغين متاحين لـه
ويقدمـون له الدعـم ويثق بهم ويصغون له ويفهمون
احتياجـات الطفـل .يبـدو إن حاجتنـا لالهتمـام تبـدو
فطريـة .يبدأ الطفل يف وقت مبكـر بعد والدته بالبحث
عن التواصل عن طريق العينني.
ولكـن أحيانـا من الصعـب يف الحياة اليوميـة ان نجد
الوقت الالزم يك ننجح يف انشاء تواصل جيد.

كيفية اإليداع يف حساب الثقة:

العديـد منا يعمل كثيرا أو يكونون مجهدين السـباب
عديـدة .نحن نفرض مطالب عالية عىل انفسـنا وعىل
اطفالنـا .يجـب أن يفعـل المـرء الكثير مـن األشـياء.
فيصبـح وقـت الراحـة قليـل ومحصـور ,عندهـا مـن
المستحسـن أن نعرف أن الوقت الذي نمضيه سـويا
مـع أطفالنا عندمـا نكـون مرتديني البيجامـات يكون
أهم بكثري من عمل الكثري من األمور األخرى.
مـن الواضـح أن األطفال يقـدرون اآلباء المسترخيني
الذيـن يقومـون فقـط بالجلـوس واالسـتمتاع مـع
األطفـال  ،يلعبون أو يتحدثون .مثـل هذه اللحظات
القصيرة مـن اليـوم يمكـن أن تكـون ذات أهميـة
كبرية لدى الطفل .
أثبتـت األبحـاث أيضـا أنـه مـن المهـم مالحظـة
األمـور التي يفعلهـا الطفـل بشـكل جيـد .لقـد تبني
منهـا أن النـق والنقد وتوجيـه االوامر تخلـق المزيد
مـن المشـكالت والزناعـات .إذا ركـز المـرء على
األشـياء السـلبية فإن رد الفعل يكون سـلبيا .أما إذا
ركـز المـرء على األمـور اإليجابيـة فسـتكون النتائـج
إيجابية بصورة أكرب.
يمكنـك انشـاء عالقـة عـن طريـق االسـتثمار بهـا.
يمكـن القـول إن هـذا الشيء يشـبه الحسـاب
المصريف .عندمـا تـودع األمـوال فيـه يكون بوسـعك
أن تسـحبها مـن الرصيـد .الشيء نفسـه ينطبـق
بالضبـط على عالقتنـا مـع أطفالنـا .إذا كنـا فقـط
نشـتىك وننـق فمـن المحتمـل أن يرفضـوا التعاون.
أمـا إذا وضعنـا ابتسـامة يف ”حسـاب العالقـة” فـإن
االحتمال يكون أكرب أن يكون الرد بالمثل.
يف دور االمومـة واألبـوة نحتـاج إىل خلـق بيئة يشـعر
الطفـل فيهـا باألمـان والهـدوء .بامكاننـا فعـل ذلك
بعـدد كبري مـن الطـرق المختلفـة .يتعلـق األمر أوال
بالشـعور باألمـان الجسـدي والحيس وأيضا أشـياء
مثل الثقة ،والقدرة عىل توقع األمور والصدق.
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• عيون تنطق بالسعادة .أنظر إىل طفلك
وأظهر له عن طريق االبتسامة أنك تشعر
بالسعادة عند رؤيتها أو رؤيته.
• صوت ودود واهتمام .يمكن أن نسأل
الطفل كيف كان اليوم المدريس بأشكال
مختلفة .اسأل ألنك تريد فعال أن تعرف
ذلك .وكن عىل استعداد أن تصغي.
• الحظ األمور اليت يفعلها الطفل بشكل جيد.
• أظهر للطفل أنك شاهدت كيف يبذل
جهده .قل عىل سبيل المثال” :كم كان
جيدا عندما وضعت حذاءك يف مكانه”
(بالرغم من أن الجاكيت ملقى عىل األرض).
• تجاهل األشياء غري الجيدة (إال إذا كان
هناك خطر يف أن يتعرض شخص لألذى).
• اضحك سويا مع الطفل
• العبوا سويا ,ابحث عن أشكال من اللهو
تعتربها مفرحة لك أيضا .تجنب أن تسبق
الطفل وال تحاول أخذ زمام األمور والسيطرة.
• قم بمواساة الطفل وتهدئته واحضنه
وتمايل معه وتحدث بهدوء معه عندما
يكون مجهدا نفسيا أو مضطرب .بهذه
الطريقة سيتمكن الطفل بصورة تدريجية
أن يتعلم كيف يتعامل مع نفسه اثناء
الضغط النفيس.

كيفية السحب من حساب الثقة:
• النق
• التوبيخ
• التهديد
• المعاقبة
• التكلم بشكل مهني مع الطفل ” أنت ال
تفهم /ال تصغي أبدا ،ال تقدر عىل
الجلوس بهدوء ،أنت تجعلين أشعر
بالجنون”.
• مقاطعة الكالم
• عدم اإلصغاء
• مسك الطفل يف حالة الغضب
• الرصاخ عىل الطفل
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كيف تصغي
بشـكل ّ
فعـال:
• اطرح أسئلة مفتوحة ،ال يمكن االجابة
عليها بنعم أو ال
• خصص وقت كاف لإلصغاء إلجابة الطفل
• قم بتحديد ما هي المشاعر اليت يظهرها
الطفل .ال يمكنك أن تكون متأكدا من الذي
يشعربه الطفل أو كيف يفكر ،ولكن حاول
تحديد ذلك ”هل يمكن أن يكون األمر
كذا؟” أو ”يبدو عليك أنك حزين؟”
• كرر األشياء اليت يقولها الطفل لتظهر له
أنك سمعت ما قال.
• تجنب تقديم النصائح الرسيعة وأن
تتحدث عن نفسك وعن كيف كنت
ستترصف.
• اطرح أسئلة الحقة ،مثال ”ما رأيك بهذا
اليشء؟” أو ”ماذا تريد أن تفعل ،هل لديك
فكرة معينة؟”
• قلل من الحديث عن نفسك .ال يقدر
الطفل اإلصغاء خالل فرتة طويلة بل من
السهل أن يتوقف عن اإلصغاء .لتكن لديك
الجرأة عىل أن تكون صامتا واستمع لما
يقوله الطفل بدال من ذلك.

ممـا يسـهل األمـر على الطفـل إذا فهـم مـا هـو اليشء
المتوقـع منـه يف الحيـاة اليوميـة .بصفتـك ويل األمـر
فإنك بحاجة إىل إرشاد الطفل وتعليمه.
كمـا يحتـاج الطفـل أيضا إىل أن يشـارك يف خلـق روتني
جيـد يف المنزل .احـدى الطـرق لخلـق شـعور باألمـان
والسـيطرة هي جعل الطفل يشـارك يف اتخـاذ القرارات
حـول األمـور التي تتعلـق بـه( .بدرجـة مناسـبة حسـب
عمره ودرجة نضوجه)
أظهـرت األبحـاث أن وضع الروتني يقلل من الشـجار .إذا
كان هنـاك روتين ،مثلا يسـمح بـأكل الحلويـات يـوم
السـبت فقـط ،فيمكـن أن يختـار المـرء أيضـا اسـتثناء
لهـذه القاعـدة  .عندما يحدث ذلك فمـن الطرق الجيدة
تحديـد ذلـك ،مثال ”عـادة نحن ال تنـاول الحلـوى يف أيام
األسـبوع العاديـة ولكـن اليـوم سـوف يكـون اسـتثناء
فقـط” .إن هـذا يختلـف تمامـا عـن مجـرد االستسلام
للطفل عن طريق تنهد عميق فقط ألن الطفل يلح .
أخيرا ّ -
فكر كيـف تصدراإلشـارات منـك .الطفل يصغي
بصـورة فعالـة لألمور التي تصل اليه منـك .إن ما تقوله
مهـم ولكـن يمكـن أن يكـون األهـم مـن ذلـك كيـف
تقول هذا اليشء وما هو اليشء الذي نقوم به فعليا.
إن العالقـة اآلمنـة تقـوم على أسـاس وجـود الـدفء
واإلصغاء و منح الوقت.
سـتجد على الصفحـات التاليـة نصائح عـن احتياجات
الطفـل الخاصـة يف مختلف األعمار ومهمـات الوالدين
اليت تعترب األهم آنذاك.

كيف تعطي
رد فعل ايجايب:
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يف نهايـة الكتيـب توجـد فقـرة تتعلـق بكيف يفكـر المرء
عندمـا يحدث شـجار ونصائح عن األماكـن الذي يمكن
أن تتوجـه اليهـا إذا كنـت بحاجـة إىل الدعـم أو إذا كنـت
تشعر بالقلق .

من األفضل أن تعطي رد فعل ايجايب للطفل بناء عىل ما يفعل بدال من أن تتحدث عن كيف تعترب الطفل .يفضل
أن تقول ”كان من الجيد تماما قيامك بتحضري المائدة”” ،ما أجمل األلوان اليت تستخدمها عندما ترسم” أو
”شاهدت أنك قمت بالعمل بجهد كبري” بدال من مجرد أن تقول ”كم أنت شاطر” .يسهل آنذاك عىل الطفل أن
يتقبل التقدير عندما يتحقق ذلك.
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األطفال صغار السن
خالل سنوات الحياة األوىل يخصص الطفل
الصغري الجزء األكرب من اهتمامه يف أن
يتعرف عىل نفسه وعىل حياته اليومية وعىل
عالمه المحيط .يخصص جزء كبري من
الوقت الكتشاف كيف يعمل جسده وما
هي األمور اليت يمكن أن يفعلها أو ال يفعلها.
كمـا يركـز انتباهـه أيضـا على اكتشـاف العالـم عـن
طريق التذوق ،التحسس وقذف األشياء.
تتـم الكثير مـن هـذه األمـور سـويا معـك كشـخص
بالغ وبكل ببساطة ألن الطفل يحتاج إىل مساعدتك.
إن خلق عالقة آمنة وقاعدة آمنة للبحث هي من أكرث
مهماتك أهمية خالل هذه الفرتة .تقوم بذلك عن
طريق إعطاء الطفل العالقة الدافئة والقرب وعن
طريقمحاولةفهممشاعرالطفل واحتياجاته وتلبيتها.
ربما ال تفهم دائما لماذا يرصخ الطفل .لكن هذا يشء
طبيعي للغاية .ولكن يجب أن يشعر الطفل أن هناك
من يهتم بأمره ويحاول أن يقدم له المساعدة والدعم.

”يجب أن
يكون الوالدين
لطيفني وأن ال يتشاجرا”
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أجنيس 5 ،سنوات

عندما يكون اإلنسان صغريا يف السن ويعتمد بصورة
كبرية عىل اآلخرين فمن المهم أيضا أن يتمكن من
ذلك .إن الوقت اإلضايف الذي يستغرقه األمر ليك
يقوم الطفل بنفسه بارتداء الجوارب يعزز من قدراته
وثقته بالنفس .حاول أيضا أن تعرث عىل طريقة تجعل
الطفل يشعر بالمشاركة ،مثال عن طريق أن يكون
معك لتقطيع الخيار مثال للعشاء أو عند تحضري
المائدة.
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يف السـنوات األوىل يتعلـم الطفـل الـكالم ،وهـذا
يعتبر مـن ضمـن األنشـطة االجتماعية .عـن طريق
التفاعـل معـك كشـخص بالـغ يتـم وضـع أسـاس
التطـور اللغـوي .أهـم يشء بالنسـبة لـك هـو أن
تصغـي لـه وتجيبـه عـن طريـق كل مـن الـكالم
واألصـوات وحـركات الوجـه .على سـبيل المثـال
يمكـن أن يتعلـق األمـر باإلجابـة على أول ابتسـامة
كإجابة للطفل أو مناغاته.
اللغـة هي قاعـدة التفكري .تسـاعد الكلمـات الطفل
على أن يفهـم نفسـه ولمـاذا يفعـل األشـخاص
اآلخرين االشياء اليت يقومون به.
مـن السـهل أن ينهـار األطفـال الصغـار يف نوبـة
غضـب وحـزن واحبـاط .يمكـن أن يصرخ الطفـل
ويرمـي نفسـه أو األشـياء على األرض .يعـود سـبب
ذلـك إىل أنـه تغمـره مشـاعر ال يفهمها بصـورة تامة
أو يتمكن من التعبري عنها.
بإمكانك أن تقوم بصفتك شخص بالغ بتقديم
المساعدة عن طريق تسمية األشياء اليت يعرب عنها
الطفل ،مثال عن طريق القول ”يبدو أنك تشعر
بالحزن” أو ”أعتقد أنك غاضب” .عندها تساعد
الطفل عىل فهم المزيد وتظهر له أن التعبري عن
المشاعر المختلفة مسموح وأنك تحرتمها .و هذا ال
يعين أنك توافق عىل كل يشء يفعله الطفل .بإمكانك
تعليم الطفل ما هو اليشء الصحيح واليشء غري
الصحيح ،عىل سبيل المثال عن طريق ان تقول
بصورة واضحة أن رضب شخص آخر هو يشء موجع.
أو أنه يجب أن يتوقف بمجرد أن يقول له شخص ما
(ال) أن يتوقف عن فعل ذلك.
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الطفـل الصغير يبـذل الجهـد الـذي يقـدر عليـه .ال
يحـاول الطفـل الصغير مطلقـا أن يجعـل األمـر
متعبـا بالنسـبة لـك بشـكل متعمد  .ولكنـه ال يفهم
دائما كيف تفكر أنت واآلخرين.
عندمـا يكـون طفلـك مضطربـا فإنـك تحتـاج إىل
العمـل على تهدئتـه .عندهـا يلـزم أن تكـون أنـت
هادئـا أيضـا .من السـهل أن يفقـد أوليـاء األمور كال
مـن القـدرة والسـيطرة على انفعاالتهـم .بمقـدور
الطفـل الرضيـع أن يقلـب األمـور رأسـا على عقـب.
يمكـن أن يصعـب عليـه أن يخلد للنـوم .كما يمكن
أن يصرخ طـوال الليـل .ربمـا تشـعر آنـذاك أنك غري
كـفء .وعندهـا يمكـن أن تبتعـد عـن المـكان فترة
قصيرة وأن تتنفـس بهـدوء وربمـا تعـد للعشرة .ال
تتـواىن عـن طلـب المسـاعدة لتخفيـف الحمـل.
يعتقـد كثري مـن النـاس أن هذا صعـب ولكن طلب
المسـاعدة يعترب قوة بالنسـبة لـك .إن تحمل المرء
مسـؤولية قدرتـه الذاتيـة على التحمـل هـي أيضـا
تحمـل لمسـؤوليته تجـاه الطفـل .إن هـذا يشـبه
الطيران  -لكي تتمكـن مـن إعطـاء الدعـم للطفـل
فيجب أن تحصل أنت أوال عىل األوكسجني .

ّ
فكر :ماذا تتذكر؟

من المستحسن أن يقوم ويل األمر بالتوقف
والتفكري حول كيف كان األمربالنسبة لك
عندما كنت انت طفال صغريا .أن تتذكر ذلك
يمكن أن يساعدك عىل فهم طفلك .خذ دقيقة
للتفكري حول األسئلة التالية:
• ماذا كان اول يشء تذكرته؟
• من كان معك آنذاك؟
• ماذا شعرت آنذاك؟

”أولياء األمور يجب
أن يفعلوا هكذا
ليك يشعر األطفال باألمان
يف كل مكان”
ويليام 7 ،سنوات
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األطفال يف سن المدرسة
عندما يبدأ طفلك الدراسة يف المدرسة تتوسع آفاق العالم بالنسبة له.
يجب أن يتكيف الطفل مع القواعد الجديدة والروتني
– وأن يتعلم مهارات جديدة مثل القراءة والكتابة.
يف الوقـت نفسـه يصبـح لألصدقـاء أهميـة مزتايدة
ويقـارن الطفـل نفسـه معهـم طـوال الوقـت .مـن
يقفـز أعلى يشء؟ مـن األفضـل يف الحسـاب؟ مـن
يجرؤ أكرث يشء؟
يف بعض األحيان يكون االتفاق مع األطفال اآلخرين
نوع من التحدي بالنسبة للطفل  ،ولالحتفاظ
باألصدقاء .يجب أن يتعلم الطفل كيف يتفاعل يف
المجاالت االجتماعية الجديدة وكيف يتحدث وكيف
يتعامل عند تنشأ الزناعات مع األطفال اآلخرين.
وبصفتك ويل األمر فمن المهم أن تحفز جهود
الطفل وأن تظهر المشاركة واالهتمام .من الجيد أن
تظهر للطفل أنك تريد معرفة كل األمور الجيدة يف
المدرسة واألشياء الصعبة .نقرتح عدم الرتكزي عىل
األمورالواقعية عن طريق توجيه أسئلة مثل ”كيف
تسري األمور يف المدرسة؟” ما هي الواجبات المدرسية
المتوجبة عليك؟” بدال من ذلك بإمكانك أن تسأل
عن أفضل األمور خالل النهار وعن أسوأ األمور.
ما هو اليشء الذي كان األفضل اليوم؟
هل كان هناك يشء مثري للضجر؟
يحتـاج الطفـل يف هـذا العمـر إىل البالغين الذيـن
يصغـون لـه والذيـن يقدمون لـه الدعـم يف األوقات
الواقعية الصعبة مع األصدقاء يف المدرسة.

يستحسـن أن تـدع الطفـل يجلـب أصدقـاءه إىل
المنزل وتأكـد مـن أن اللهـو يسـوده االحترام .هنـا
سيسـتعمل الطفـل تلـك األمـور التي رآهـا لـدى
والديـه ،كيـف يحلـون الزناعـات وكيـف يصغـون
ويتحدثون مع اآلخرين.
ّ
فكـر أيضـا حـول ترصفاتـك الشـخصية .إن الطفـل
ينظـر اليـك ويفعـل مـا تفعـل وليـس ما تقـول .هل
تحترم اآلخريـن؟ هـل تظهر الـود؟ هل تقول آسـف؟
أنـت القـدوة األهـم بالنسـبة للطفـل هـل أعطيـت
مثـاال جيـدا على كيفيـة التعامـل بالمشـاعر وحـل
الزناعـات؟ إذا لـم تكـن قـد فعلـت ذلـك – مـا هـي
تمرن نفسك عليها؟
األمور اليت يجب أن ّ
خالل هذه الفرتة يحتاج الطفل أيضا إىل تطوير صورة
ذاتية إيجابية .بصفتك أحد الوالدين فبإمكانك أن
تقدم المساعدة عن طريق اظهار االهتمام واالحرتام
لمشاعر الطفل وأفكاره .عندما يحتاج الطفل إىل
المساعدة فمن المهم أن تعرض عليه الدعم بدون
أن تسيطر عىل األمور وأن تثق بالطفل وأن تعزز
قدرات الطفل الذاتية أن بمقدوره أن يفعل األمور.
بهذه الطريقة تدعم أيضا استقاللية الطفل .

ّ
فكر :كيف كان األمر بالنسبة لك؟

فكر مبارشة حول كيف كان األمر عندما كنت طفال.
هل تعرضت ليشء يسء ،مثال يف المدرسة وكنت
حزينا بسبب ذلك؟ من هو الشخص الذي كنت تريد
أن تخربه عن ذلك؟ ما هو اليشء الذي كنت تحبه
لدى هذا الشخص؟ هل كان شخصا لم تكن تحبه؟
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”يجب أن يحب أولياء
األمور أطفالهم دائما
بغض النظر عما إذا كانت األمور ال تسري
بصورة جيدة يف المدرسة”
عدنان 10 ،سنوات
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المراهقني

سن المراهقة هو شبيه بركوب القطار الرسيع يف مدينة المالهي.
إنها تقلبات عنيفة يف الجسد والمزاج والمشاعر.
يف يوم يشعر المرء نفسه كطفل صغري ويف اليوم
التايل كشخص بالغ .هناك رشوط مفروضة عىل
المراهق ليك يتمكن من تدبري األموره ،فيشعر أنها
تفوق طاقته .يريد المراهق أن يشعر باالستقاللية
ولكن ليس بصورة تامة مبارشة.
مهم أن ندع األمور تأخذ وقتها .أن نسمح بوجود هذه
التقلبات ،وان تسمح لطفلك أن يكون يف كال الحالتني,
شخص كبري وشخص صغري خالل هذه الفرتة.
يف دور األمومة واألبوة يجب أن نكون أشخاص
رائعني .نحتاج إىل أن نثق بأن المراهقني يبذلون
قصارى جهودهم ،وعلينا أن نظهر لهم الثقة وأن
نساند األمل والنظرة المستقبلية بالنسبة لهم .كما
نحتاج أن نكون قدوة حسنة .نقف بثبات كبالغني.
ومن المهم أن نتحمل أيضا وأن نتعامل مع مشاعر
اإلحباط النفيس لدينا وشعورنا بعدم القدرة.

”ال تشتمي
إذا كنتم تقولوا
لنا أن ال
نشتم”

مالني 16 ،سنة
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يمكن أن يكون األمر تحديا ان نواكب االنعطافات
وعدم تفهم ترصفات المراهق بصورة شخصية أو
أن ندع غضب المراهقة أو المراهق ينتقل إلينا.
ولكن حاول أن تفهم مدى قساوة األمرّ .
فكر وحاول
أن تتذكر كيف كان األمر بالنسبة لك عندما كنت
مراهقا  .إن اليشء الذي يساعد المراهق هو كما
كان الحال يف سنوات الطفولة وجود أشخاص
بالغني هادئني وآمننيّ .
فكر باألشياء اليت تحتاج
اليها ليك تتمكن من المحافظة عىل الهدوء.
يجب أن يتمكن المراهق أن يخرج من اعتماده عىل
اآلخرين وأن يصبح أكرث استقاللية .إن هذا يعين أنه
يحتاج أحيانا إىل اتخاذ موقف ضدك كوالدة أو كوالد.
إن المراهق يحتاج إىل التشكيك يف قيمك ويف أسلوب
حياتك .هذا العمل يقوم به المراهق .يحتاج المراهقني
إىل اتخاذ مواقف للتوصل إىل األمور اليت يؤمنون بها.

كما يقيض المراهق وقتا أطول للبقاء يف الخارج
سويا مع أصدقاءه .يشعر عدد كبري من أولياء األمور
أنهم فقدوا السيطرة ويشعرون بالقلق عن أين
يتواجد الطفل.
يف أغلب األحيان قد يكون األمر نوع من التحدي أن
ترتك المراهق ليصبح مستقال وأن يعيش حياته
الخاصة ويف الوقت نفسه أن نضمن عدم تعرضه
للرضر .كن صادقا إذا كنت تشعر بالقلق وتحدث عن
المخاطر والعواقب الناجمة مثال عن الخمور
والتدخني .تحدث مع أولياء أمور األصدقاء وتشارك
بالمعلومات معهم واتفق معهم عن األمور اليت
تتعلق بالنسبة ألطفالكم.
يصعب عىل الطفل المراهق أن يفهم أنه يمكن بالفعل
أن يتعرض للخطر .إنه بحاجة إىل شخص بالغ يساعده
يف وضع حدود جيدة .يف الوقت نفسه تحتاج إىل أن
تثق بأن طفلك المراهق سيتعلم من أخطاءه.
عندما يشعر المراهق باالكتئاب ويعزل نفسه ويرفض
فانه من السهل أن يبدأ الوالدين بالتفكري ”إذا سنرتكه
بدون مضايقة” .ولكنك ال تزال مهم للغاية بالنسبة
للمراهق .أظهر للمراهق أنك موجود إىل جانبه وأنك
تريد أن تصغي لما يقولّ .
فكر أن الطفل المراهق
بحاجة إىل الدعم منك حىت لو قام بعمل كل األمور
ليقول العكس .أظهر اهتمامك ولكن تجنب أن
تضغط عىل المراهق وأن تحرش نفسك.
ال تنسى أن تسـتمر يف عمـل األمور سـويا .حـاول أن
تفهـم المشـاعر الكامنة وراء الترصفـات .ال تنس أن
المراهقين أيضـا يحتاجـون إىل البالغين الذيـن
يسـاعدوهم يف التعامـل بمشـاعرهم الصعبـة وأن
يعربوا عنها .
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نصــائــح
ألولياء أمور المراهقني
• أظهر الحنان واالهتمام
• اعرض تقديم المساعدة والدعم ،مثال يف
العمل الدرايس ،إذا لزم ذلك
• أعرض أن تكون رشيك يف المحادثة بدون
ارغام أو ضغط
• حاول أال تعترب الرفض موجه اليك بشكل
شخيص
• حاول أن تفهم المشاعر الكامنة وراء
الترصفات
• ال تستسلم إذا لم تنجح يف التواصل.
حاول مرة ثانية
• شارك المراهق يف سعادته بدال من أن
تحاول منافسة المراهق فيما يتعلق
بالجمال والجاذبية.
• كن صادقا إن كنت تشعر بالقلق
• يف بعض األحيان يحتاج المرء إىل أن
يتعلم من أخطاءه .تجرأ عىل االعتقاد بأن
طفلك المراهق سيتعلم من أخطائه.
• شجع المراهق عىل التحدث مع شخص
بالغ آخر إذا كان المراهق بحاجة إىل
الدعم ولكن ال يريد أن يتكلم معك.

”الطفل يجب أن يكون
كزن الوالدين
الذي ليس هناك
من يضاهيه يف الحياة”

جوليا 14 ،سنة

ّ
فكر :ما هو اليشء الذي تحتاج اليه؟
فكر كيف كان األمربالنسبة لك عندما كنت يف
سن المراهقة .هل كان األمر متعبا؟ مفرحا؟ ما
هي األمور الجيدة اليت فعلها والديك؟ ما هو
اليشء الذي كان يمكن أن تفعله بصورة
أفضل؟ ما هي األشياء اليت تعتقد أنك كنت
بحاجة إليها؟
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الشجار
والزناعات

بالرغم من كل الطموحات الجيدة يدخل أولياء األمور بالرغم من ذلك يف
نزعات مع أطفالهم أحيانا .الزناع ليس باألمر اليسء إذا عرثتم عىل الحل.
ولكن يمكن أن تتكرر الزناعات بشكل يجعل المرء يشعر أن األمور غري جيدة.
يف الواقـع هنـاك بعـض الحيـل التي يستحسـن أن
تعرفهـا لكي تتمكـن قـدر اإلمـكان مـن تجنـب
األوضـاع الصعبـة وحـل الزناعـات بطريقـة ال تشـعر
أنها مرهقة عند التفكري بها فيما بعد.
تحتـاج إىل التفكير حـول األمـور التي حدثـت قبـل
الشـجار ومـاذا حـدث عندمـا نجـم الشـجار بالفعل
وبعد ذلك.
هـذا يعني أن أول يشء يجـب التفكير فيـه هو كيف
كان شـكل الموقـف قبـل بـدأ الشـجار .كيـف شـكل
عالقتكـم ببعـض؟ قاعـدة آمنـة ,بالتواصـل الجيـد
هو أسـاس تجنـب الشـجار وذلك لكي تتمكنوا من
التواصـل مع بعـض إذا بقيت المشـكلة بالرغم من
ذلك.
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إن الطفـل الـذي يترصف بصـورة صحيحة يمكن أن
يفعـل ذلـك .إذا احتـج الطفـل فربما أن األمـر يتعلق
بـأن الشروط والتوقعـات المفروضـة على الطفـل
مرتفعـة أكثر من الالزم .عـن طريق التفكير حول ما
هـي التوقعـات الموجـودة لدينـا بالنسـبة ألطفالنـا
والقيـام بتعديلهـا فإننـا نتجنـب الشـجارات وإن
حدث الشجار فيكون صغريا .
يحتاج الطفل أن يشعر أنه ناجح اكرث من سماع أنه
قد فشل .من المهم أن تكون هناك مالحظة
ايجابية أي اننا نرى ونثين عىل الخطوات يف الطريق
المؤدية إىل يشء يحاول الطفل ان يتعلمه .كما
يمكن أن نعزز الطفل عن طريق أن نخربه ما هي
الخطوة التالية اليت يجب اتخاذها يف المرة القادمة
ليك ينجح.
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إليكم بعض األسئلة اليت قد يكون
من الجيد أن تطرحها عىل نفسك:

”أريد أن أشعر
بحرصهم عيلّ وأنهم
ينقون بصورة معتدلة”
سارة 6 ،سنوات

ّ
فكـر أيضـا إذا كانـت توجـد لديكـم عـادات و روتين
تتكـرر ,لكي يتعلـم الطفـل أن يفعـل األشـياء التي
يتوقـع منـه عملهـا .كـن واضحـا فيما يتعلـق ما هو
الشيء الصحيـح ومـا هـي الحـدود ,ولكـن ال تركـز
تسير ترصفـات
على المكافئـة أو العقوبـة لكي
ّ
الطفل باالتجاه المرغوب.
ّ
فكـر مليـا عند نشـوب الشـجار يف حياتكـم اليومية.
تحـدث يف جـو هـادئ ومريـح عـن كيـف تريـدون أن
يكـون شـكل اليـوم التـايل .اجعـل الطفـل يشـارك.
هـل يجـب أن تكـون الخطـوة الروتينيـة عـن طريـق
ارتـداء المالبـس قبـل وجبة اإلفطـار أو بعدهـا؟ ّ
فكر
مليـا إذا كان يتوفر لديكم وقـت كاف .ربما تحتاجون
إىل االستيقاظ يف وقت أبكر؟
عندمـا ينجـم شـجار ويجـد المـرء نفسـه يف خضـم
الشـجار فـإن هنـاك أشـياء يمكـن أن يفعلهـا المرء
لتهدئة الوضع وحل المشكلة.
أهـم يشء هو أن تحاول االحتفاظ ببرودة أعصابك.
توجـد لـدى الطفـل قـدرة كبيرة على أن يصغـي
لمشـاعر البالغين حولـه .إذا كنـت مزنعجـا ومتوتـر
وتصرخ فـإن الطفـل سـيقوم يف أغلـب األحيـان
بالصراخ عليـك أيضـا .مـن المعتـاد القـول إن
المشـاعر تنتقـل كالعـدوى ولذلـك إذا أردت أن
يحتفـظ طفلـك بالهـدوء فإنـك بحاجـة أن تكـون
هادئ بنفسك.
بالطبع فإن قول اليشء أسهل من فعله .إن اليشء
الذي يلزمك هو أخذ نفس عميق ومغادرة المكان
فرتة قصرية .عىل أي حال قم بتبليغ الطفل أنك
ستغادر ليك تهدئ نفسك.
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• هل تعطي الطفل الكفاية من المالحظة
اإليجابية؟
• هل تجلسون سويا مع الطفل بصورة
منتظمة؟ وإذا لم يكن األمر كذلك:
 ماذا يمكن أن تفعل ليك تزيد من الوقتالذي تمضونه سويا؟ ما هي األشياء الذي
يحب طفلك أن يفعلها؟
• هل تجيب عىل دعوات طفلك لك
للجلوس سويا؟
• هل تصغي لطفلك؟ هل تطرح أسئلة
مفتوحة وتدع الطفل يخرب ويرشح بحرية؟
• هل تشجع التطور االيجايب لدى طفلك؟
• هل تفرض رشوط معقولة؟ ال تشري إىل
األشياء اليت يجب أ ينجح الطفل فيها يف
عمر معني وال تقارن الطفل مع األشقاء.
إن معاملة األطفال بشكل متساو ليس
عادال دائما .ك ّيف رشوطك طفلك الفريد.
• هل تقوم بصياغة الرشوط بطريقة يمكن
أن يفهمها الطفل؟
• هل تخرب طفلك مسبقا عن األشياء اليت
ستحدث؟
• هل تستخدم طلبات واضحة وإيجابية؟ أو
مجرد النق والنهر؟
• هل توجد لديكم خطوات جيدة لحل
الشجار ؟ يف حالة نشوء الزناعات تقريبا
عىل نفس الحالة خالل اليوم فيمكن يف
أغلب األحيان أن يتعلق األمر بالحاجة إىل
تغيري روتني الخطوات المتفق عليها
مسبقا .
• ّ
فكر مليا حول حاالت الرصاع السابقة ,هل
هناك نمط معني؟
• هل هناك يشء يساهم يف تصاعد
الزناعات أو تخفيف حديتها؟

نص الصورة :الالئحة مبنية عىل كتاب مارتن فورسرت
”حب أكرث بخمس مرات”
”.”Fem gånger mer kärlek
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إذا نجحت يف االحتفاظ بتوازنك فإنك ّ
تعلم الطفل
كيفية التعامل باألوضاع اليت تتضمن االجهاد
النفيس وتهدئة النفس .أنت تظهر انه من المقبول
ان يعرب المرء عن مشاعره بالكالم بدال من رد الفعل
باستخدام الجسد وأنه يمكن أن يأخذ المرء
اسرتاحة وأنه يمكن أن يتم قطع الوضع الحايل.
يبذل الطفل قصارى جهوده لالحتفاظ بسيطرته
عىل النفس وجزء كبري من األشياء اليت يتفهمها
أولياء األمور عىل أساس أنها شجار تكون يف الواقع
اسرتاتيجية الطفل لالحتفاظ بالسيطرة .وليك
يتمكن الطفل من التوقف عن هذا الترصف فإنه
يحتاج إىل المساعدة للعثور عىل اسرتاتيجيات
أخرى .عن طريق جسدك الهادئ تساعد الطفل
عىل أن يهدأ.
نصائـح أخـرى لتهدئـة الطفـل المنفعـل والمتهيـج

تكـون فقـط عـن طريـق اإلصغـاء لمـا يعبر عنـه
الطفـل ومحاولـة فهـم ذلـك .ال جـدوى مـن أن
تعارضـه أو تحـاول أن تشرح لـه أو تنـق عليـه أو
ترتجـاه أو تهـدده يف ذلـك الوقـت .انتظـر حتى يهـدأ
الطفل قبل أن تخربه كيف تفكر.
بإمكانـك أيضـا تحويـل النزاع قبـل أن ينشـأ .على
سـبيل المثـال إذا كان الطفـل يركـض ويصرخ
فبإمكانـك أن تقترح عمـل نشـاط مشترك أو أن
تطلـب مـن الطفـل أن يسـاعدك يف يشء بـدال مـن
مجرد أن تقول له ”يجب أن تهدأ”.
مـن السـهل أن يقـول المـرء شـيئا ،مثلا ”يـا إلهـي
أنـت تتشـاجر دائمـا عـن كل يشء .”..ولكـن الرتكيز
السـليب ،والعقوبـات الجسـدية والحسـية تعطـي
عواقب سلبية .هذا ما أظهرته األبحاث.

بعض النصائح عن كيف يمكن أن تهدئ نفسك:
• ركز انتباهك عىل جسدك وعىل التنفس
• الحظ كيف تشعر وعرب عن ذلك يف قرارة نفسك
• اخفض نربة صوت وتحدث ببطء واستخدم عدد
قليل من الكلمات .إن الجدال هو يشء ال يفيد يف
أوقات االضطراب.
• فكر بأن األمور ستسري عىل ما يرام .عندما يبدأ
الطفل بالشجار فمن السهل أن يفكر المرء
بصورة سلبية ”بدأ الشجار من جديد اآلن”.
• يفضــل أن تقــول مــا تشــعر بــه بــدال مــن أن ترفــع
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نــرة صوتــك أو اســتخدام االيمــاءات العنيفــة.
• ّ
فكر بصورة فعالة بيشء آخر يتطلب انتباهك .من
النصائح المعتادة هنا أن ّ
تعد من الواحد إىل
العرشة ،ويفضل ان يكون العد بشكل عكيس.
غي الوضع وخذ خطوة إىل الوراء ّ
وبدل
• تراجعّ .
الموضوع.
• قل إنك بحاجة إىل أخذ اسرتاحة للتفكري .من
المعتاد أن يساعدك بقاءك لوحدك بدون تأثري
ليك تهدأ.

”هل فعلت يشء
ندمت عليه
– قل أنا آسف”
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عندما تشعر
باإلجهاد النفيس
عندما يستجيب ويل األمر ويشعر بالضغط
النفيس فمن السهل أن يخلق ذلك الضغط
النفيس لدى الطفل.

وبالرغـم مـن كل يشء قـد فعلتـه أو قلـت أشـياء
ندمـت عليهـا خلال المشـاجرة فـإن هنـاك الكثير
ّ
تصلـح
مـن األمـور التي يمكـن أن تفعلهـا لكي
الوضع فيما بعد.

• ما هي األوضاع اليت تسبب الضغط
النفيس لديك؟
• مىت شعرت باالنزعاج أخر مرة؟
• ما هو اليشء الذي حدث آنذاك؟

عندمـا تهـدأ كل األمـور فمـن المستحسـن أن ّ
تفكر
عـن سـبب وقـوع الشـجار .يستحسـن أيضـا أن
توجـه السـؤال للطفـل عـن الشيء الـذي حـدث
فعلا؟ ربمـا ّ
تعلمـت شـيئا عـن طريقـة طفلـك يف
التفكري أو عن نفسك.

 :3نصائح للقراءة

ّ
فكـر بالشيء الـذي جعلـك تشـعر باإلزعـاج .هـل
هنـاك مجـال السـتخدام طريقـة الطفـل لحـل
الوضع؟

ّ
فكر:

•  Lyhört föräldraskap (2013)،تأليف
مالني باريسترنوم
• )،Fem gånger mer kärlek (2009
تأليف مارتن فوسرت
• ) ،Barn som bråkar (2015من تأليف
بو هيجلسكوف الفني وتينا فيمان

لجميـع النـاس حقـوق ولكـن لألطفـال أيضـا حقوق
خاصـة بهـم .تسري اتفاقيـة حقـوق الطفـل على
جميـع األطفال يف السـويد بغـض النظر عـن الثقافة،
الديانة ،العرق واإلعاقة يف الفعاليات.

هـل هنـاك يشء يف ترصفاتـك يمكـن أن يكـون قـد
سـاهم يف فقـدان الطفـل لسـيطرته على نفسـه؟
كيـف تفعـل عندمـا يصبـح االمـر أصعـب؟ عقوبـة،
عواقـب ،مكافـأة؟ مـا هـو الشيء الـذي يمكـن أن
تفعله بدال من ذلك؟

هناك أربعة قواعد أساسية من المهم بصورة خاصة أن تعرفها:
• ال يجب أن يتعرض أي طفل للتميزي
• أفضل مصلحة للطفل ترسي دائما
والتطور
• لكل طفل الحق يف الحياة والعيش
ّ
• يحق لجميع األطفال اإلعراب عن رأيهم

هل فعلت يشء ندمت عليه
– قل أنا آسف!

بمـا أننـا نعـرف أن أوليـاء األمـور مهمين للغايـة يف حيـاة الطفل
ولكي نحـرص عىل حقـوق األطفـال فقـد تم ذكـر الوالديـن أيضا
يف اتفاقية حقوق الطفل.
• يتحمـل الوالديـن مسـؤولية تربيـة الطفـل وتطـوره .إنـه حـق
وواجب عىل حد سواء.
• يجـب أن يقـوم الوالديـن بتقديـم اإلرشـاد والنصائـح للطفـل
وأيضا اإلصغاء للطفل واألخذ بعني االعتبار أفكاره أو أفكارها.
• يتحمـل كال الوالديـن المسـؤولية بصـورة مشتركة .يجـب أن
يضعا مصلحة الطفل يف المقام األول.
• يحـق للوالديـن الحصـول على الدعـم مـن المجتمـع يف دور
األمومة واألبوة.

ال تتـواىن عـن القـول إنك تفهم السـبب الـذي جعل
الطفـل يشـعر بالحزن بسـبب الـذي قلتـه أو فعلته.
ّ
يتعلـم الطفـل أن حتى الشـخص
بهـذه الطريقـة
البالـغ يمكـن أن يرتكـب الخطـأ ،ولكنـك تتحمـل
مسـؤوليتك عن ذلـك وتحاول تصليـح األمور .بهذه
الطريقـة تظهراالحترام لمشـاعر الطفـل .وهـذا
اليشء يخلق الثقة.
يف النهاية – ّ
فكر لو كنت أنت الطرف الذي يحتاج إىل
مزيد من الدعم! يف أغلب األحيان ينشب الشجار
عندما نكون مرهقني تماما ومزنعجني .ربما يلزمك
الدعم بمزيد من الطاقة من الخارج .
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اتفاقية حقوق الطفل

مـن المستحسـن معرفـة أن اتفاقية حقـوق الطفل تنـص أيضا
على أنـه يحق لـك بصفتـك والـدة أو والـد الطفل الحصـول عىل
الدعم من المجتمع مىت احتجتم لذلك.
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عندما تحتاج إىل
طلب المساعدة؟

مـن بين أكثر األمـور صعوبـة هنـاك التفريـق بين متى يجـب على الشـخص
البالـغ أن يطلـب الحصـول على المسـاعدة لنفسـه ومتى مـا يكـون الطفل يف
المقام األول هو الذي يحتاج إىل مزيد من الدعم.

من بني القواعد البسيطة هناك أنه كلما قل عمر
الطفل عند حدوث المشكلة كلما زاد احتمال أنك
أنت كوالدة أو كوالد يف المقام األول تحتاج لمزيد
من المساعدة .يتعلق األمر بأن األطفال الصغار
يعتمدون تماما عىل والديهم ليك يتمكنوا من تطوير
قدراتهم .بغض النظرعن كون المشكالت موجودة
منذ الوالدة أو مكتسبة.
مـن القواعـد األخـرى ايضـا إنـك بحاجـة إىل طلـب
المسـاعدة لنفسـك إذا كنـت تـرى أن الشـجارات
تحـدث بشـكل متكـرر .أو إذا كانـت الشـجارات مـع
طفلـك مـن النـوع الـذي يسـبب الحـاق األذى
بالطفـل أو أصابتـه بالرعـب .يف العديـد مـن األحيان
يمكـن أن يكـون مـن الصعـب أن يـرى المـرء هـذا
الشيء عنـد حدوثـه .لذلـك كـن متجاوبـا إذا قـال
أحـد الناس من محيطك أنـك بحاجة إىل العثورعىل
أسـلوب آخـر للتعامـل باألمـر .كمـا تحتـاج إىل طلب
المسـاعدة أيضـا لنفسـك إذا كنـت تشـعر بسـوء
الحالـة النفسـية أو تعـاين مـن اإلدمـان أو تتفهم أن
مشـكالتك الشـخصية تؤثرعلى حيـاة طفلـك
وتطـوره .إن طلب المسـاعدة لنفسـك هو يف بعض
األحيان أفضل يشء يمكن أن تقدمه لطفلك.
إذا كان الطفـل يعاين من صعوبات يف عمل األشـياء
التي ينجح األطفال اآلخريـن يف الصف يف عملها وال
يتطـور كمـا هـو متوقـع أو يبـدو أنـه يعـاين من سـوء
الحال نفسـيا أو حسـيا بطريقـة ال تفهمها وال تعرف
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كيـف تتعامـل معهـا .آنـذاك يكـون قـد حـان األوان
لطلـب المسـاعدة للطفـل نفسـه .وحتى لـو كنـت
تطلـب المسـاعدة للطفـل فـإن هناك على أي حال
عـدد كبير مـن إجـراءات مسـاعدة األطفـال التي
تقوم عىل أساس مشاركة الوالدين بصورة فعالة.
يجـب أن تطلـب المسـاعدة أيضـا إذا كنـت تشـعر
بالقلـق حـول تعـرض طفلـك للعنـف أو اإلهانة من
قبل شخص آخر .

ما هو العنف؟

يمكن أن يكون العنف نفيس وجسدي.

أمثلة عىل العنف الجسدي:
الرضب ،الدفع ،الركل ،الهزّ ،القرص ،الخدش.
أمثلة عىل العنف النفيس:
العقوبات ،التحقري ،العزل ورفض المشاركة

”العنـف هو كل ترصف موجه لشـخص آخر والذي
يُعـرض الشـخص بسـبب هـذا العمـل إلصابـة أو
أوجـاع أو رعـب أو إهانـة ،وإرغام الشـخص عىل أن
يفعـل يشء ضـد رغبتـه أو أن يتجنـب عمـل يشء
يريد عمله” (ايسدال )2001
جميـع أعمال العنـف تعترب جرائم بحكـم القانون
السويدي.

بإمكانك التوجه إىل
هنا لطلب المساعدة
مركز رعاية الطفولة (يب ڤي يس)
Barnavårdscentraler, BVC
يقدم هنا الدعم االسايس ألولياء األمور الذين رزقوا بأطفال
حديثا .كما يمكن أن يقوم مركز رعاية الطفولة بالتحويل إىل
مكان آخر كان هناك حاجة للحصول عىل مزيد من
المساعدة.
مراكز الرعاية الصحية (ڤوردسنرتال) ومراكز الرعاية العائلية
(فامييل سنرتال) Vårdcentraler och familjecentraler
تنقسم الرعاية الصحية والطبية إىل الرعاية األولية والرعاية
التخصصية .الرعاية األولية أو خط الرعاية االول مخصصة
لألطفال وأولياء األمور الذين يعانون من سوء الحالية
النفسية البسيطة أو المتوسطة .إن الرعاية النفسية يف
الخط األول قيد التأسيس وموجودة اآلن يف عدد من مراكز
الرعاية الصحية أو يف مراكز الرعاية العائلية.
1177.se
موقع اإلنرتنت لدليل الرعاية يضم معلومات عن األسئلة اليت
تتعلق باألطفال ودور األمومة واألبوة .بإمكانك أن ترى فيه
أيضا الئحة عن مراكز الرعاية الصحية اليت يوجد فيها عيادات
لألطفال واألحداث.
المدرسة Skola
بعد أن يبدأ الطفل يف المدرسة بإمكان المرء مراجعة مركز
صحة التالميذ (ايليف هلسان)  elevhälsanاليت تتوفر
لديها مثال إمكانية مقابلة الطفل مبارشة التخاذ اجراءات
قصرية.
عيادة الرعاية النفسية لألطفال واألحداث BUP
إذا كانت مشكالت الطفل ذات طابع أكرث شمولية فيمكن أن
يراجع المرء مبارشة عيادة الرعاية النفسية لألطفال
واألحداث ( )Barn- och ungdomspsykiatrinاليت
تسمى اختصارا  .BUPليك تعرث عىل أقرب عيادة للرعاية
النفسية لألطفال واألحداث ابحث يف الموقع .1177.se

إدارة الخدمات االجتماعية سوسيال شنسنت
Socialtjänst
بإمكانك أن تطلب هنا الحصول عىل الدعم يف دور األمومة
واألبوة إذا كان الشجار يحدث يف المزنل بصورة كبرية وإذا
كنت تشعر بالقلق إذا كان حالك يؤثرعىل طفلك أو إذا كان
هناك شخص يف العائلة يعاين من اإلدمان أو إذا تعرض
يعرض
طفلك للعنف أو اإلهانة أو التهديد أو إذا كان طفلك ّ
اآلخرين لذلك .ستجد مزيد من المعلومات عن إدارة
الخدمات االجتماعية سوسيال شنسنت عىل موقع اإلنرتنت
الخاص بالبلدية اليت تقيم فيها.
المركز الوطين لألزمات Rikskriscentrum
يضم المركز الوطين لألزمات أنشطة تتعامل بأمور العنف
ضمن العالقات القريبة ،والرجال الذين يعانون من أزمات،
وعنف الرجال الذي يمارس عىل النساء .للحصول عىل الئحة
عن العيادات ابحث يف الموقع rikskriscentrum.se
هواتف أولياء األمور Föräldratelefoner
مايندس ،هاتف أولياء األمور
MIND:s föräldratelefon
هاتف020–852 000 :
بريس ،هاتف البالغني Bris vuxentelefon
هاتف0771–50 50 50 :
للحصول عىل مزيد من النصائح ال تتواىن عن زيارة موقع
جمعية أنقذوا الطفل عىل شبكة اإلنرتنت
www.raddabarnen.se
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”يجب أن يفعل
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أنقذوا الطفل
Rädda Barnen
107 88 Stockholm
رقم الهاتف08-698 90 00 :
kundservice@rb.se
www.raddabarnen.se

ليو 7 ،سنوات

