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مدونة    

قواعد السلوك العائلية
مدونة قواعد السلوك العائلية عبارة عن مجموعة من املبادئ 

التوجيهية التي تعكس قيم عائلتك وتوقعاتها. 

إن التحيل بالوضوح إزاء قيم عائلتك املتعلقة بالجسد والحدود ميكنها أن 
تقطع شوطًا طويالً يف حامية أطفالك من االعتداء الجنيس. فهذا قد يساعد 

األطفال عىل فهم السلوكيات املقبولة وتلك غري املقبولة، كام يساعدهم عىل 
اتخاذ قرارات مستنرية، وتجنب املواقف التي تنطوي عىل خطورة يف نهاية 

املطاف. كام أن ذلك يساعد عىل تحديد ثقافة عائلتك - وتكوين الثقافة 
التي تريد أن تنشأ عليها عائلتك من خالل تقديم مناذج لقيمك وسلوكياتك 

املثىل، مثل العطف واألمانة بل والسالمة. 

إن مدونة قواعد السلوك العائلية يجب أن متثل مستنًدا حيًا وديناميكيًا؛ إذ 

سوف تحتاج إليها لضبط بعض الحدود أو إضافة مبادئ توجيهية جديدة 

بينام تنمو عائلتك. اجعل من هذه املدونة مرشوًعا جامعيًا، استفرس من 

أطفالك عن األشياء التي ميكن تضمينها يف املدونة. ال تخش أن تكون ُمحدًدا 

كذلك.  

بها.   العيش  أن تساعدك عىل  التي ميكن  والسلوكيات  العائلية  قيمك  د  حدِّ

لقيم السلوكا

:1 الخطوة 

مثل اإلبالغ عن الحقيقة، وعدم االحتفاظ باألرسارمثل األمانة

منها.  السلوكية  والتوقعات  عائلتك  حدود  ضع  :2 الخطوة 

اآلخرين؟  مع  تتعاملون  كيف 

عىل سبيل املثال، كيف تظهرون االحرتام؟ كيف تتشاركون؟ كيف تحرتمون الحدود؟ ما القواعد املرتبطة باالحتفاظ باألرسار؟

أيام
 من العمل
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منها.  السلوكية  والتوقعات  عائلتك  حدود  ضع  :2 الخطوة 

والخروج:  اللعب  مقابالت 

عىل سبيل املثال، من سيكون يف املنزل/املركز التجاري/حامم السباحة/إلخ مع األطفال؟ هل سيحرض األخوة األكرب سًنا؟ كيف سيتم اإلرشاف عىل األطفال؟ ما مدى معرفتك 

بالعائلة؟ ميكن تطبيق هذه األسئلة كذلك عىل األنشطة التي تتم عىل اإلنرتنت، مثل األلعاب والدردشات املرئية، واألماكن التي يرتادونها، واألشخاص املتواجدين هناك، 

واألشياء التي سيقومون بها؟ 

الفوتوغرافية الصور 

عىل سبيل املثال، هل مسموح ألي شخص بالتقاط صور فوتوغرافية ألطفالك ونرشها؟ ما األماكن املسموح بنرشها عليها؟ 

املنزل النوم خارج  حفالت 

عىل سبيل املثال، هل سيتم السامح للطفل باملشاركة يف حفالت النوم خارج املنزل؟ ما ترتيبات النوم؟ قد تتقاطع هذه املبادئ التوجيهية مع مقابالت اللعب واملبادئ 

التوجيهية للخروج؟

األطفال جليسات 

عىل سبيل املثال، هل تستخدم عائلتك جليسات أطفال؟ كيف تختار جليسات األطفال؟ ما القواعد املتبعة مع جليسات األطفال؟ ما قواعد العمل لجليسات األطفال يف 

املساء وجليسات األطفال يف النهار؟  

االجتامعي التواصل  اإلنرتنت ووسائل  السالمة عىل 

عىل سبيل املثال، ما قواعد استخدام اإلنرتنت؟ هل يتم االحتفاظ بأجهزة الكمبيوتر يف مناطق مفتوحة باملنزل؟ يف أي عمر يحصل األطفال عىل هاتف جوال أو حسابات 

عىل وسائل التواصل االجتامعي؟ كيف تراقب االستخدام؟ أين يتم االحتفاظ باألجهزة ليالً؟ ناقش املعلومات التي ال ينبغي اإلفصاح عنها مطلًقا عىل اإلنرتنت.  

واملعسكرات الدروس 

 عىل سبيل املثال، ما سياسات السالمة؟ ما شكل اإلرشاف؟ سوف تتقاطع هذه املبادئ التوجيهية مع املبادئ التوجيهية للمؤسسات التي تخدم الشباب.

أيام
 من العمل



3 www.D2L.org

استخدم هذه املساحة لتحديد أي قواعد أخرى ذات صلة بعائلتك

أيام
 من العمل

تم تقديم هذا املحتوى من Darkness to Light. ملعرفة املزيد أو للحصول عىل التدريب ملنع االعتداءات الجنسية عىل األطفال والتعرف عليها 

.www.D2L.org واالستجابة لها بشكل مسؤول، يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين


	fill_1: 
	fill_2: 


