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 حافظ عىل سالمة األطفال وانشغالهم

مناذج لألنشطة
رمبا تكون عاداتك وخططك السنوية، مثل العطالت، ورمبا مصادر 

دخلك، قد تغريت بسبب مرض كوفيد-19. 

نستكشف هذا الجانب غري واضح املعامل مًعا، ونتعامل مع املشاكل اليومية 
يف حينها. ومع وضع كل هذه األمور يف االعتبار، كيف ميكن كذلك حامية 

األطفال من االستغالل الجنيس؟ رمبا يتعني عليك الذهاب إىل العمل دون أن 
تتوفر خدمات رعاية األطفال املعتادة، أو رمبا تكون يف املنزل مع األطفال 

وتحتاج إىل البحث عن أنشطة آمنة لهم بينام تؤدي عملك.

عند التفكري يف الحلول، من املهم التفكري يف املبادئ الثالثة األساسية للحد من 

فرص االستغالل - منع العزلة، وإتاحة املقاطعة يف املواقف املختلفة، وتحديد 

التوقعات. حاول التفكري يف هذه املبادئ بينام تُعد خططًا ألطفالك.

إليك منوذج لتقويم يومي ألنشطة ميكنك تعديلها ملساعدتك يف املحافظة عىل سالمة أطفالك وانشغالهم:

أيام
 من العمل

النهوض من الرسير! االستعداد لليوم. 8 صباًحا:

الطهي/وإعداد الفطور - ما بعض األساليب املناسبة لعمر أطفالك ملساعدتك يف إعداد الوجبة؟ 9 صباًحا:

اقرأ كتاًبا واطلب منهم كتابة ملخصات يومية حول أوجه استفادتهم من الكتاب. هل هناك أي نقاط ميكنك استخدامها مام تعلموه لربطها بالحياة 

الواقعية؟ اطلب منهم القراءة يف األماكن العامة حيث ميكن مراقبتهم أو يف غرفتهم مع فتح الباب.
10 صباًحا:

استنشق الهواء العليل! أمسك بطباشرية وارسم عىل األرصفة أو العب الحجلة. مارس ألعاب الياردة مثل ركل العلبة أو لعبة رد روفر. ساعد يف جّز 

الحشائش الضارة، ميكنك أن تحولها إىل لعبة، من يستطيع حز أكرب قدر منها؟ فكر يف فكرة Nature Bingo من Alliance من أجل جيل أكرث صحة.
11 صباًحا:

الغداء الظهر: بعد   1

وقت قراءة الجرائد - اطلب من طفلك )أطفالك( التعبري عن شعورهم كتابًة، ما يشعرون بالحامسة تجاهه، وما يشعرون بالتوتر حياله. بالنسبة 

.Mood Meter App لألطفال األكرب سًنا الذين يفضلون التطبيقات، راجع

الظهر: بعد   2

مارس ألعاب التعلم عىل اإلنرتنت إذا كان لديك اتصال باإلنرتنت. يعد NetSmartz مصدًرا رائًعا لتعليم األطفال حول السالمة عىل اإلنرتنت بطريقة 

ممتعة. ليس لديك اتصال باإلنرتنت؟ ال توجد مشكلة، العب What-If Game أو اعمل عىل حل أحجية أو قم ببعض الفنون والحرف. 

الظهر: بعد   3

شّغل بعض املوسيقى لعمل حفل راقص/مسابقة. الظهر: بعد   4

تواصل مع أفراد العائلة وتعرف عىل أحوال يومهم. هل هناك شخص يبدو وضعه سيًئا؟ هل وقعت أحداث جيدة أو سيئة خالل اليوم ميكن 

مشاركتها؟ إذا جعلت من ذلك عادة، فسوف يسهل عليك معرفة إن كان هناك خطب ما.

الظهر: بعد   5

العشاء 6 مساء:

ابن حصًنا يف غرفة املعيشة وشاهد فيلاًم قبل النوم. 7 مساء:

يختلف جميع األطفال عن بعضهم البعض، فقد يحب بعضهم القراءة بينام يفضل آخرون الخروج. تحّل باملرونة واستفد مبا هو مناسب مام ورد أعاله 

وأضف ما يكون أكرث مالءمة لعائلتك.
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استخدم هذه املساحة للوصول إىل أفكار أخرى مع أطفالك بشأن 

اآلمنة. األنشطة 

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

"وجدت أن استخدام جدول يساعدنا عىل التوصل ألفكار جديدة بخصوص األنشطة رمبا مل نفكر بها من قبل. كام أن ابني كبري مبا ميّكنه من "وجدت أن استخدام جدول يساعدنا عىل التوصل ألفكار جديدة بخصوص األنشطة رمبا مل نفكر بها من قبل. كام أن ابني كبري مبا ميّكنه من 

وضع جدوله الخاص، ثم نتحدث عام قام بالتخطيط له. وبهذه الطريقة، ميارس عملية صنع القرار ويتعلم إدارة الوقت". وضع جدوله الخاص، ثم نتحدث عام قام بالتخطيط له. وبهذه الطريقة، ميارس عملية صنع القرار ويتعلم إدارة الوقت". 

- جوين يب، والدة- جوين يب، والدة
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