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 من حّق األطفال جمیعا أن یشعروا باإلرتیاح واإلطمئنان واإلنتماء.
 مطلوب من روضة األطفال والمدرسة أن تخلقا بیئة جیدة للعب والتعلم،

 وأن تهیئا الظروف من أجل أن یکون هناك تفاعل جید وصداقة بین
 األطفال. ولتحقیق هذا األمر تقع مسٶولیة کبیرة علی عاتق جمیع
 البالغین المحیطین باألطفال، سواًء کانوا موظفون في المدرسة أو
 روضة األطفال أو کانوا آباًء.  في هذە النشرة اإلعالمیة تجدون،

 بإعتبارکم آباء األطفال أو أولیاء أمرهم، بعض النصائح حول ما یمکنکم
القیام بە کمساهمة لتحقیق هذا األمر.

 إنَّ أفضل ما یمکننا أن نعملە لکي یشعر األطفال باإلرتیاح في روضة
فوا علی األطفال  األطفال والمدرسة هو أن ننخرط فیما یجري! تعرَّ
 واآلباء اآلخرین، وقوموا بنشاطات سویة معهم. تحدثوا مع بعضکم

 البعض حول ما هو مناسب وما هو غیر مناسب للقیام بە وقولوا ذلك
 لآلخرین – وجهاً لوجە، علی الهاتف الجّوال وعبر االنترنت. تحدثوا

 حول ما یمکنکم أن تفعلوە سویة من أجل خلق بیئة جیدة. قّم بإخطار
 المعلم إذا رأیت أو سمعت بأنَّ هناك ما یشیر إلی أنَّ حال أحدهم هو

 علی غیر ما یرام.

ان األطفال الذین  إنَّ التعّرض للتنّمر واإلقصاء لیسا شیئان یخصَّ
 یتعّرضون لهما فقط، بل إنَّهما یٶثران علی المجموعة کلّها بشکٍل سلبي.

 لهذا یجب علی الجمیع أن یهتم لألمر، سواء حدثت هاتین الظاهرتین
 في روضة األطفال أو المدرسة، أو في وقت الفراغ أو علی شبکة

 االنترنت أو في وسائل التواصل االجتماعي المختلفة أو عبر الهاتف
 الجّوال. فاألطفال یحتاجون لمساعدتنا لکي یفهموا العواقب الجدّیة
 للتنّمر واإلقصاء. یجب علینا أن نریهم کیف یتصّرفون مع بعضهم

 البعض بإحترام، وأن نعلمهم أن یثّمنوا اإلختالفات. األطفال مخلتفون،
وهذا أمٌر جید!

 5 نصائح
لآلباء حول الصداقة

1 تکّلم بلطف في البیت
 اآلباء هم المثل األعلی األهّم لألطفال. الکیفیة التي نتحدث بها مع

 بعضنا البعض في البیت تلعب دوراً في تشکیل فهم األطفال لما
 ُیعتبر مقبوالً وما ُیعتبر غیر مقبول. عندما یکون هناك أمراً ما

م لە الدعم. حاول  صعباً علی طفلك أو مٶلماً لە، قّم بمواساتە وقدِّ
 أن تسألە وَتعمَّق في األسئلة لفهم ما حصل حقیقًة. ال تتحّدث بسلبیة

 عن األطفال اآلخرین أو آبائهم، أو عن المعلمین أو المدرسة. إذا
 کان هناك ما یقلقك، فمن األحسن أن تتحّدث حولە بشکٍل مباشر

 مع روضة األطفال أو المدرسة، أو مع ممثلي اآلباء أو لجنة العمل
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2 اللعب مع الجمیع!
 عندما یلعب األطفال مع األطفال اآلخرین ضمن مجموعات

 مختلفة، فإّنهم یحصلون علی معایشات تجعلهم یشعرون باألمان
 وبإّنهم یجیدون األمور ویتعلّمون. من خالل اللعب یتسّنی لهم

 تجربة طرق جدیدة للتفکیر، وفي نفس الوقت یحصل عدد أکبر من
 األطفال علی إمکانیة المشارکة في اللعب. نحن الکبار یمکننا أن

 نهیئ الظروف لیحصل األطفال علی هکذا معایشات.

3 أحرص علی دعوة الجمیع!
 قد یکون مٶلماً للطفل أالَّ یتمَّ دعوتە إلی حفلة عید المیالد أو حفلة
 أخری. یجب علینا نحن الکبار أن نحرص علی أن ال یتم نسیان

 أحد. ارسل الدعوة لکل األطفال في القسم أو الصّف، لجمیع
 الفتیات أو لجمیع الصبیان أو لتقسیم آخر ال یمیِّز بین األطفال.

ث حول قواعد حفلة عید المیالد في اجتماع اآلباء. ماذا یجب  تحدَّ
 عملە لکي یحسَّ الجمیع بأنهم غیر مقصیین؟ کیف یمکنکم کآباء
 أن تتعاونوا مع روضة األطفال والمدرسة لکي تنجحوا في هذا

 األمر؟ إنَّ أفضل ما یمکنك أن تفعلە لطفلك، هو أن تفعل شیئاً ما
 ألطفال اآلخرین أیضاً.

4 ساعد األطفال لیکونوا شجعاناً!
 إنَّ مواجهة اإلقصاء ودعوة األطفال اآلخرین للعب واإلجهار

 بالرأي إذا ما عومل أحد ما بطریقة سیئة، تتطلّب أن یتحلّی الطفل
 بالشجاعة وأن یکون عندە إحساس باألمان وأن یکون ذو تجربة.
 علّم طفلك بأنە مهٌم أن ال یقوم بإزعاج أو إقصاء اآلخرین، وبأنە
 مهٌم بنفس القدر أن یحاول تقدیم المساعدة أو أن یخبر أحد الکبار

 عندما یالحظ حدوث أمٍر غیر صحیح. کلّما کان عدد الذین
 یتصّرفون بهذا الشکل أکبر، کلّما صعب إقصاء اآلخرین أو

 إزعاجهم.

5 کّن منفتحاً وإیجابیاً وُمصغیاً!
 قد یکون صعبا ًعلی المرء أن یخبر آخرین بأنَّ طفلە یشعر
 بالوحدة وأّنە بحاجة إلی أصدقاء. کما قد یکون صعباً أیضاً

ث بصراحة عن قیام طفلە بإزعاج وإقصاء  علی المرء أن یتحدَّ
 اآلخرین. تجّنب استخدام تعابیر مثل ”تنّمر” و ”ضحیة للتنّمر”.

ا یعتقدە  ففي أغلب األحیان یکون الوضع أکثر غموضاً وتعقیداً عمَّ
 المرء للوهلة األولی. أظهر لهم بأّنك منفتح ومتفّهم – ووقتها یصبح
 أسهل علی اآلخرین أن یخبروك بهمومهم وأسهل بالنسبة لك أن تقّدم

 المساعدة.
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