
SIBUZ من رسالة إعالمیة إضافیة
 لألسر نصائح –عندما تحل المدرسة في المنزل 

 األعزاء، األمور وأولیاء اآلباء
 تم فقد العدوى، تفشي من المزید ضد الحمایة إجراءات التخاذ نظًرا

 ھذا أیًضا یتیح. المنزل إلى المدرسي التعلم ونقل المدارس إغالق
 لم المقدمة، إلى أشیاء إلعادة فرصة كأسرة، لكم االستثنائي الوضع

 تستغلوا أن یمكنكم. الیومیة الحیاة في قلیلٌ  وقتٌ  إال لھا یُتح یكن
 إحیاء إعادة یمكنكم ربما. كأسرة بعض من بعضكم وتتقربوا الوقت
 والتحدث مًعا الطبخ مثل جدیدة، طقوس ابتداع أو الطقوس بعض

 .مًعا التواجد مجرد ببساطة أو اللعب أو المشي أو
 الدروس حصص عن تستعیضوا أن یمكنكم ال آباء، بصفتكم

 المتعلقة جباتالوا طفلكم سیتلقى. المعلمین بدور القیام أو المدرسیة
 دعم في مھمتكم تتمثل وسوف. المدرسة تضعھا والتي بالمحتوى

 لجعل واالقتراحات النصائح بعض لكم أعددنا ولقد. طفلكم وتحفیز
 .جیدة القادمة األسابیع

 كیف أنظم عملیة التعلم في المنزل؟  
. شاقة مھمة دوًما ھي بمفردك، المھام من جبل إنجاز إلى الحاجة
 المھام، إنجاز في طفلكم دعم كیفیة حول إرشادات ملك نقدم سوف

 :المنزل في القادمة، األسابیع في المدرسة من سیتلقاھا التي
 األمور كافة في طفلكم مع ھدوء في تأملوا :عامة نظرة إلقاء •

 إلى وباإلضافة. مًعا األسبوع وخططوا بھا القیام یتعین التي
 األعمال في زاماتااللت أیًضا ذلك یتضمن المدرسیة الواجبات
 .المنزلیة

 بصدق طفلكم أخبروا :المھام أولویات وتحدید التوقعات توضیح •
 في لھ بالنسبة مھم ھو عما أیًضا واسألوه منھ تتوقعوه عما

 التفاوض یتسنى لن األشیاء بعض. مدرسة دون القادمة األسابیع
 أن لطفلك یمكن أخرى أشیاء ھناك تكون حین في بشأنھا،
 یرید التي المھمة المثال، سبیل على( لعمره تبًعا ھبنفس یحددھا

 في المدرسیة األعمال إجراء یُفضل كان إذا ما أو بھا یبدأ أن
 تعتبر التي المعنیة المھام مًعا وضحوا). الظھر بعد أو الصباح

 .فیھا اإلخفاق األحوال من حال بأي یُسمح وال للغایة مھمة
 المعنیة الملموسة امالمھ أسبوعیة خطة في اكتبوا: خطة وضع •

 واضحة علیھا المتفق األمور تكون وبذلك. إنجازھا وتوقیتات
 .نزاع أو فھم سوء أي حدوث ذلك ویمنع. للجمیع

 الجبل" تقسیم یمكنكم ،)مھام 5-3( یوم لكل مھام قائمة خالل من •
 أكثر تكون وبذلك صغیرة، یومیة مرحلیة مھام إلى" الكبیر

 المنجزة المھام شطب. إنجازھا في إرھاقًا وأقل لطفلكم وضوًحا
 . لطفلكم ومحفز جید أمر ھو

 ألداء ثابت مكان لدیھ طفلكم أن تأكدوا: العمل مكان تصمیم •
 الموسیقى. انتباھھ تشتیت فیھ یتم ال وبحیث المدرسیة واجباتھ
 الصور أن ویراعى مزعجة، تكون أال یجب الخلفیة في الھادئة

) الرادیو تشغیل( الكالم وكذلك) الكمبیوتر التلفاز،( المتحركة
 .الدماغ انتباه تشتیت شأنھ من

 الساعة طفلكم أو أنتم استخدموا :الراحة وفترات العمل أوقات •
 30 على مثالً  العمل، مراحل لتحدید البیض مؤقت أو المؤقِّت أو

 الواردة الرسائل جراء من مثالً ( للتركیز قطع كل بعد. دقیقة
 للعودة أخرى مرة الوقت إلى طفلكم یحتاج) الجوال الھاتف على
 ومن. المھمة تقدم مسار إبطاء إلى یؤدي مما المھمة، إلى

 ویحتاج. مركزة عمل مرحلة بعد راحة فترة تأخذ أن األفضل
 .دقیقة 15 بعد راحة فترة أو تغییر إلى الصغار األطفال

 الیوم، مھام إنجاز یتم عندما :النھایة فثمة المھام، تنتھي حینما •
 لھ ترتجلوا وال الوقت، ھذا لھ اتركوا وعندئذ. حًرا طفلكم یكون

 .جدیدة تكلیفات

 كیف أحفز طفلي على التعلم؟
 ویعد. لألمام التعلم عملیات لدفع المركزي األساس ھو التحفیز
 المزاجیة الحالة لتعزیز مفیًدا عامالً  العالي الذاتي التحفیز مستوى
 الُمستقى التحفیز أن غیر. التعلم عملیة ونجاح بالنفس والثقة الجیدة

 عملیة معایشة یتم ال أنھ طالما فعاالً، یكون أیًضا" الخارج من"
 الخارج، من الصارمة المراقبة خالل فمن. جبریة كعملیة التعلم

 المزاجیة والحالة بالتوتر الشعور إلى فقط لیس بطفلكم تصلون
. التعلم نجاح مستوى خفض إلى أیًضا ذلك یُفضي بل السیئة،

: للتعلم التحفیز في طفلكم دعم كیفیة حول النصائح بعض إلیكم
 في بالمشاركة طفلكمل واسمحوا طفلكم مع التعلم وقت خططوا•

 .مسبقة ثقة طفلكم امنحوا. القرار
 لطفلكم وأوضحوا الواقعیة التعلم أھداف على طفلكم مع اتفقوا•

 ! طفلكم شجعوا. األھداف ھذه تحقیق في بھ تثقون أنكم
 .الصعوبات في المساعدة یمكنھ كیف طفلكم مع ناقشوا •
 یتم التي األھداف على أیًضا طفلكم مكافأة على احرصوا •

 الھدف بین جید تناسب ھناك یكون أن ینبغي ولكن. تحقیقھا
 .المكافأة ونوع المحقق

 التعلم جھود تقدرون وأنكم مفید التعلم محتوى أن لطفلكم بیّنوا •
 .لطفلكم إیجابیة قدوة كونوا. طفلكم یبذلھا التي

 الفیدیو دردشة أو الھاتف عبر الطفل أصدقاء دعوة أیًضا یمكنكم •
 . متعل شراكات لعمل

 المراقبة تجنبوا ولكن التعلم، في طفلكم بنجاح اھتماًما أظھروا •
 .أعاله الموضحة" المفرطة"

 كیف یتعلم طفلي بشكل مستدام؟
 في عناء دون یبدو فیما معقدة أشیاء یتعلم طفلكم أن الحظتم إذا

 أیًضا تنطبق القدرة تلك أن األسف مع یضمن ال فھذا فراغھ، وقت
 أحیانًا تثیر ال المدرسي التعلم محتویات أن إذ. المدرسي التعلم على

 نجاًحا أكثر المدرسیة المحتویات تعلم ویصبح. الطفل لدى االھتمام
 وتضمینھا وتنظیمھا مناسب بشكل التعلم محتویات تحدید أمكن إذا
 . الحالیة المعرفیة البنیة في
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 وربطھا وحفظھا التعلم محتویات ھیكلة في التعلم تقنیات تساعد
 یكون جدیدة محتویات تعلم فإن عامة وكقاعدة. شبكیًا ربطًا ضھاببع

. السابقة طفلكم بمعارف أفضل بشكل ربطھا تم كلما استدامة أكثر
 المختلفة التعلم تقنیات تكون التعلم ومحتوى التعلم لھدف وتبًعا
 :مفیدة
  ،)النصوص في مثالً ( تمییزھا أو الھامة النقاط تحت خط وضع •
  ،)كتابیًا أو شفویًا( مستقل بشكل المحتوى تلخیص •
  ،)للوالدین أو تعلم شراكة في مثالً ( آلخرین شرحھ •
 تصویریة، توضیحیة نماذج تطویر •
  المشتركة، القراءة أو المتكررة القراءة خالل من الحفظ •
 ،)للمفردات مثالً ( فھرسة بطاقات أو مالحظات إنشاء •
  ،)نص مثالً ( لتعلما موضوع حول الخاصة أسئلتك تطویر •
 ،)النص في مثالً ( للموضوعات عناوین صیاغة •
 ). الیومیة الحیاة من مثالً ( تطبیقیة أمثلة إنشاء •

 لذلك. یفھمھ لم وما بالفعل فھمھ ما على یتعرف أن لطفلكم المھم من
 اإلقدام بھا لطفلكم یمكن التي الكیفیة حول صورة تكوین مًعا حاولوا

 تقنیات في خبرات بالفعل لدیھ طفل كل. تعلم مھمة معالجة على
 تكون أن أیًضا یمكن التعلم تقنیات في خبراتكم ولكن. معینة تعلم

 وشجعوه لطفلكم المشورة قدموا. لطفلكم بالنسبة لالھتمام مثیرة
 .جدیدة تقنیات وتجربة الحالیة التقنیات مراجعة على

 كیف نضع كأسرة تخطیطًا ھیكلیًا للیوم؟
. المعتادة األنشطة افتقاد بسبب كثیًرا الیومیة األسریة حیاتك تتغیر

 حال أیة على المھم ومن. الذاتي للتنظیم كبیرة تحدیات ذلك ویشكل
 :جید بشكل الیوم تنظیم

 من االستیقاظ أوقات ترتیب أي یومي، إیقاع على الحفاظ حاول •
 .اإلفطار لتناول المعتادة بالطقوس وااللتزام النوم

 بعیًدا تعملون كنتم وإذا – المشتركة لغذائیةا الوجبات خططوا •
 لھ یتوفر بحیث لطفلكم الغداء وجبة بإعداد فقوموا: المنزل عن

 نشاطًا یكون أن یمكن مًعا الطعام تحضیر. النھار طوال الزاد
 .جمیالً  جماعیًا

 ذكِّروا. الفراغ وقت في فعلھ یمكن ما حول األفكار اجمعوا •
 والحرف الرسم، مثل( والمرح المتعة ببواعث وطفلكم أنفسكم

 ). الموسیقى وعزف األلعاب، وممارسة الیدویة،
 المعیشة غرفة في األنشطة من الكثیر تطبیق أیًضا ویمكن •

 من غیرھا أو یوجا أو بدنیة لیاقة كانت سواء – بكم الخاصة
 الفیدیو ومقاطع التطبیقات عروض استخدموا. الحركة أشكال

 من مثالً ( المنزل إلى اضةوالری الحركات برامج إلحضار
Alba-Berlin، األخیرة الصفحة في الروابط مربع انظر .(

 ال. الیوم من ثابت بشكل محدد وقت تحري ھو النجاح ومفتاح
 ! نجاح بكل واحتفل التنفیذ في تبالغ

 ما. المیدیا استخدام موضوع بخصوص طفلك مع اتفاقات اعقد •
 بدائل؟ توجد ھل طفلك؟ یستخدمھا التي والتطبیقات األلعاب
 سفلیة بترجمة المصحوبة األصلیة األفالم مشاھدة: اقتراح

 األطفال( ومناقشتھا مًعا األفالم مشاھدة أو) سنًا األكبر األطفال(
 أقفال استخدموا اللزوم عند! المیدیا وقت حددوا). سنًا األصغر

 .والراوتر لألجھزة تأمین
 والتواصل التحرك خالل من كافیًا توازنًا یجد طفلكم أن من تحققوا

 المیدیا تتیحھا التي الفرصة أیًضا أدركوا". حقیقیین" أشخاص مع

 الستمرار ووسیلة تعلیمیة كأداة استخدامھا أي األوقات، تلك في
 . األصدقاء دائرة مع التواصل

كیف أتعامل مع  –… حینما تشتعل األجواء 
 النزاعات؟

 تنشب أن ویمكن. المعتاد من أكثر اآلن وطفلكم أنتم تلتقون
 عمیق نفس وأخذ الھدوء على الحفاظ یتعین وھنا. بسھولة النزاعات

 بعض إلیكم أفضل، بشكل ذلك یتم ولكي. حلول عن مًعا البحث ثم
 : اإلرشادات

 تكون حینما ولیس ھدوء، في النزاع بتصفیة دائًما وقم وقتك خذ •
 . غاضبة حالة في

 في أمامكم لكتابةا أدوات وأحضروا طاولة على مًعا اجلسوا •
 . مًعا شيء على االتفاق أو شيء تدوین أردتم حال

 الذي الوقت مقدار حددوا. القصید بیت حول مقدًما أنفسكم اسألوا •
 .للمحادثة تخصیصھ تریدون

 أن دائًما أردت وما: "للشعار وفقًا مًعا، شيء كل تخلطوا ال •
 فرد یدیر عندما دائًما النزاع ینشأ…!" ذلك عن فضالً  بھ أخبرك

 .منھما أي یتنازل وال اآلخر یریده عما مختلفًا شیئًا
 ودودین كونوا. للموقف وطفلكم أنتم إدراككم كیفیة حول تحدثوا •

 . ومتواصلین
 اذكروا. ورغباتكم واحتیاجاتكم اھتماماتكم بصیاغة مًعا قوموا •

 .مختلفة أشیاء في الرغبة في حرج ثمة لیس. االختالفات
 . بأریحیة مسبقًا تقدموه وال مشترك، حل عن ابحثوا •
 واستكملوھا المحادثة أوقفوا الخالف، حدة تصاعد حالة وفي •

 . الحقًا
 حلول مقترحات إیجاد في تأملون أنكم فقط قولوا الضرورة عند •

 .الصمت التزموا ثم طفلكم من
 تشعرون وأنكم حدتھا تتصاعد النزاعات أن وطفلكم أنتم الحظتم إذا

 االستشارات بمركز فاتصلوا تزاید،م بشكل والعجز بالغضب
 أو) 3906340-030: ھاتف( برلین في األزمات خدمة األسریة،

 ).610061-030: ھاتف( لألطفال الطوارئ بخدمة اتصلوا

 وماذا اآلن؟ –رتابة المكوث بالمنزل 
 أفراد جمیع ویقضى المعتادة الیومیة واألنشطة األشغال تُفتقَد حینما

 ما وقت في بالملل شعورٌ  ینشأ قد المسكن، في طویالً  وقتًا األسرة
 . الرتابة بسبب

 واكتشاف المعتادة السلوكیة األنماط مقاطعة فرصة الملل یمنحك
 من أقل عدًدا طفلكم تلقى وإذا. ذاتك في جدیدة أو قدیمة مھارات

 الوقت بعض مرور بعد فسیبدأ الخارج، من المستمدة االقتراحات
 التفاعل سیاق في المستفادة والدروس الحالیة الخبرات ترجمة في
 الوقت إلى طفلكم یحتاج الغرض ولھذا. جدیدة أفعال إلى البیئة مع

 إبداعي بشكل األطفال یخترع وعندئذ! الصبر إلى أنتم وتحتاجون
 ما ویجربون الخیال وحي من قصًصا سجونوین جدیدة ألعابًا

. والمواھب االھتمامات اكتشاف یمكن الطریقة وبھذه. یكتشفونھ
 ویجعلھا بالماء أكوابًا آخر ویمأل الخیاطة، في طفل یبدأ حیث

 تطویر أو مجلة من بازل أحجیة بإنشاء یقوم أو ا،رنینً  تصدر
 . لكمطف في جدیدة جوانب اكتشاف ویمكنكم. جدیدة كعكة وصفة

 في ومتعتكم الخاص إبداعكم اكتشاف إلعادة إمكانیة أیًضا لكم تُتاح
 وقد. ألعابھ في واالنخراط طفلكم مرافقة خالل من وذلك اللعب
 ألعاب عصر قبل ما ألعاب تجربة لطفلكم المثیر من یكون
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 الیومیة الحیاة عن ككتاب بالصور قصة إنشاء عن وماذا. الكمبیوتر
  المخترعة؟ أو المكتشفة األلعاب جمع أو فةالمألو غیر الجدیدة

 وتالحظ تحلم وأن ألفكارك، العنان إطالق إمكانیة أیًضا الملل یتیح
 یكون عندما األطفال یستفید. لك بالنسبة مفقود ھو وما جید ھو ما

 سیشعر. المنزل في یتواجدان وحینما الوقت من المزید والدیھم لدى
 غیر نحو على والسرد الحكي من یتمكن عندما باالرتیاح طفلكم

 في ثقوا. للتفسیرات" إلزام" ھناك یكون ال عندما للتصنیف، خاضع
 جید بشكل بالتحدیات المليء الوضع ھذا على السیطرة على قدرتكم

 إلى البوابة ھو الملل: "أن تنسوا وال. المستقبل أجل من ومستدام
 !" الخیال عالم

 ر؟كیف یتم التعامل مع الخوف، عندما یظھ
 "المدرسة؟ إلى بالذھاب لي مسموًحا یعد لم لماذا"

  زیارة على قادرین نعد لم لماذا"
 "وجدي؟ جدتي

 "الریاضي؟ النادي إلى أخرى مرة الذھاب یمكنني متى"
  اإلطالق على تذھب تعد لم إذا سیحدث ماذا"

 "العمل؟ إلى
 لدى وارتباك قلق مشاعر إلى الكثیرة التغیرات تؤدي أن یمكن
 في الخوف تبث وتصنیفھا فھمھا یمكننا ال التي األشیاء. مطفلك

 ھذا مع األمثل الوجھ على التجاوب كوالدین یمكنكم كیف. نفوسنا
  األمر؟

 بالمخاوف األطفال یشعر حیث: ھدوئكم على الحفاظ حاولوا •
 جیًدا شیئًا افعلوا. والدیھم تراود التي واالرتباك القلق ومشاعر
 أو بینكما فیما مخاوفكم عن تحدثوا. رخاءاالست وحاولوا ألنفسكم

 مواقع على استعلموا. طفلكم إلى تنقلوھا وال أصدقائكم دائرة في
 بحیث) الیسار على الروابط مربع انظر( الرسمیة اإلنترنت

 یشاھد طفلكم تدعوا ال. طفلكم أسئلة على اإلجابة یمكنكم
 نأ ویمكن بالذھن الصور تعلق حیث. لعمره تبًعا األخبار،

 .وتوتًرا قلقًا تحدث
 بالفعل طفلكم سمع لقد: بالفعل طفلكم یعرفھ ما إلى تطرقوا •

 تحدثوا. الماضیة األیام في كورونا فیروس عن األمور بعض
 ھل طفلكم؟ ذھن في تدور التي األسئلة ما. الخصوص بھذا مًعا

 استخدام أیًضا راقبوا صحیحة؟ غیر معلومات إلیھ وصلت ربما
 تشاھدوا أن األفضل ومن) أعاله انظر( للمیدیا طفلكم

 .مًعا المعلومات
 ماھیة فھم الصعب من: للطفل مناسب بشكل التوضیح •

 بذھنكم یرد وربما. سنًا األصغر لألطفال سیما ال الفیروس،
 وال جدید مرض المثال سبیل على ذلك، لتوضیح بدیلة كلمات
 مع لالحا ھو كما لقاح، تطویر حالیًا ویجري. بعد جسمنا یعرفھ

 األشخاص من العدید حالیًا ذلك على ویعمل. األخرى األمراض
 المعلومات من المزید على العثور ویمكنكم. العالم حول

 !logo األطفال أخبار نشرة موقع على مثالً  لألطفال، المناسبة
 اإللكتروني الموقع وعلى ZDF األلمانیة الثانیة للقناة

Meditricks GmbH )ھنا). الیسار على الروابط مربع انظر 
 كورونا فیروس واضح فیدیو مقطع في الطب طالب یشرح
 .معھ التعامل وكیفیة

 كأسرة بھ القیام یمكنكم ما طفلكم مع ناقشوا: الذاتیة المسؤولیة •
 غسل على مًعا التدرب یمكنكم. المرض من أنفسكم لحمایة
 یسعد. الذراع ثنیة في السعال أو والعطس بانتظام أیدیكم

 مع) الفیدیو( مكالمات. األشیاء ھذه تنجح عندما بالثناء األطفال
 في مھمة مساھمة أیًضا تعد األصدقاء دائرة في أو والجد الجدة

  .الموقف ھذا مع التعامل
 المنزل جنبات بین ھادئة أجواء ظل في :باالرتیاح الشعور •

 لطفلكم وقتًا خذوا. یكون ما كأفضل المحادثات إجراء یمكن
 مثل( المألوفة السلوكیات وتعد. للقلق داعي ال بأنھ وطمئنوه

 واللعب، لھ، والقراءة السریر، في والوضع مًعا، الوجبات تناول
 شيء كل یدور أن ینبغي وال. لطفلكم مفیدة أموًرا) واالحتضان

 المنزل في المرحة األجواء أن إذ. كورونا فیروس فُلك في
 . باالرتیاح والشعور التعلم في تساعد

 
 

 :والریاضة الحركات برنامج
Alba-Berlin: www.youtube.com/albaberlin 

 :الرسمیة المعلومات مواقع
 www.rki.de :كوخ روبرت معھد

 www.bundesregierung.de :االتحادیة الحكومة

 :للطفل مناسبة معلومات على المحتویة اإللكترونیة المواقع
 :ZDF األلمانیة الثانیة للقناة !logo األطفال أخبار نشرة

www.zdf.de/kinder/logo/wichtige-infos-
zum-coronavirus-100.html 
Meditricks GmbH: www.meditricks.de/cke 

 
 

 :مؤسسة النشر
مراكز االستشارة والدعم في مجال علم النفس المدرسي والمجال التربوي االندماجي 

)SIBUZ (بانكوف -في برلین 
Tino-Schwierzina-Straße 32, 13089 Berlin 
www.berlin.de/sen/bildung/unterstuetzung/beratungszentren-
sibuz/ 
 

 بانكوف SIBUZقسم علم النفس المدرسي في : ھیئة التحریر
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