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ساعد طفلك على إقامة صداقات جیدة  

 

أولیاء األمور األعزاء  

یحتاج الطفل إلى أصدقاء جیدین لینمو وتتطور شخصیتھ. وعندما یتعلم الطفل كیف یكون صدیقاً جیداً منذ سن مبكرة، فمن 
الممكن الحیلولة دون تعرضھ للتنمر عندما یتقدم في السن.  

ً ألمر الطفل یمكنك أن  تسھم في توفیر بیئة جیدة للطفل ومحتویة لھ في مركز الرعایة النھاریة/الحضانة. وبوصفك ولیا
ً كم یؤثر األھل في طریقة تفاعل أطفالھم مع مجتمع  وأنت بالنسبة إلى طفلك أعظم وأھم نموذج یقتدى بھ، وندرك جمیعا

مركز الرعایة النھاریة/الحضانة.  

ً لألمر في ضمان شعور جمیع األطفال، بمن لھذا، قمنا بإعداد خمس نصائح مجملة تبین لك ك یفیة المساعدة بصفتك ولیا
فیھم طفلك، بأنھم جزء من المجتمع.  

1. شجع طفلك على اللعب مع جمیع األطفال في مركز الرعایة النھاریة/الحضانة   
نك فالطفل یتعلم من لعبھ مع مختلف األطفال. وعندما تشجع طفلك على إظھار االھتمام بجمیع األطفال، فإ

تشجع في الوقت نفسھ على إیجاد بیئة تتیح لجمیع األطفال االنخراط في اللعب وأن یكونوا جزءاً من المجتمع.  
 

2. ال تتحدث بطریقة سلبیة عن األطفال اآلخرین، أو أولیاء أمورھم، أو المعلمین في مركز الرعایة  
النھاریة/الحضانة  

تغرس في الطفل مشاعر الكراھیة وتؤثر على طریقة نظرتھ  فالكلمات السلبیة عن األطفال اآلخرین أو البالغین
لبیئتھ. بدالً من ذلك، ینبغي لك تشجیع طفلك على أن یكون منفتحاً وإیجابیاً. ھل تلقي التحیة على جمیع األطفال 

والكبار عند توصیل طفلك إلى المركز أو أخذه منھ؟ ھل تعرف أسماء جمیع األطفال؟  

 
3. الترحیب باألطفال الجدد    

ھناك دائماً أطفال جدد یلتحقون بمركز الرعایة النھاریة/الحضانة، وسیعني لھؤالء األطفال الجدد وأولیاء 
–أمورھم الكثیر أن یكونوا محل ترحیب. لذا، ینبغي لك تحیتھم وإشعارھم بأنھم محل ترحیب  حتى ولو كان  

فال.طفلك على وشك مغادرة مركز الرعایة النھاریة وااللتحاق بروضة األط  

 
4. شجع طفلك على رفض استبعاد اآلخرین ومساندة أصدقائھ والوقوف إلى جانبھم   

یحتاج األطفال المستبعدین من المجموعة لسبب أو آلخر إلى بعض المساعدة من أقرانھم. واألطفال الذین 
بالفخر.یقدمون المساعدة لألطفال اآلخرین، ویخففون عنھم، ویقفون إلى جوارھم، سیتولد لدیھم شعور   

 
5. كن منفتحاً وإیجابیاً عندما یتحدث أولیاء األمور اآلخرون عن مشاكل أطفالھم   

فربما كان من الصعب إبالغ اآلخرین بمعاناة طفلك من بعض المشاكل أو حاجتھ إلى مزید من المساندة في 
اوبین.مركز الرعایة النھاریة/الحضانة. وسیكون األمر أسھل لو كان أولیاء األمور اآلخرون متج  

6.   

برنامجاً وقائیاً لمكافحة  Free of Bullyingیعد برنامج : Free of Bullyingنبذة عن برنامج القضاء على التنمر 
على أربع  Free of Bullyingالتنمر، من إعداد مؤسسة ماري ومنظمة إنقاذ الطفولة الدولیة، بالدانمرك. ویقوم برنامج 

ة، والشجاعة، ویتألف من حقیبة من األدوات والطرق المحفزة لتحقیق الرفاه في قیم أساسیة: التسامح، االحترام، الرعای
ً مواد إلى ریاض األطفال والمدارس،  Free of Bullyingمراكز الرعایة النھاریة/الحضانة. كما یقدم برنامج  أیضا

  www.friformobberi.dkونوادي ما بعد الیوم الدراسي. اقرأ المزید على: 

 

 

 

ساعد طفلك على إقامة صداقات جیدة  

 

أولیاء األمور األعزاء  

یحتاج الطفل إلى أصدقاء جیدین لینمو وتتطور شخصیتھ. وعندما یتعلم الطفل كیف یكون صدیقاً جیداً منذ سن مبكرة، فمن 
الممكن الحیلولة دون تعرضھ للتنمر عندما یتقدم في السن.  

ً ألمر الطفل یمكنك أن  تسھم في توفیر بیئة جیدة للطفل ومحتویة لھ في مركز الرعایة النھاریة/الحضانة. وبوصفك ولیا
ً كم یؤثر األھل في طریقة تفاعل أطفالھم مع مجتمع  وأنت بالنسبة إلى طفلك أعظم وأھم نموذج یقتدى بھ، وندرك جمیعا

مركز الرعایة النھاریة/الحضانة.  

ً لألمر في ضمان شعور جمیع األطفال، بمن لھذا، قمنا بإعداد خمس نصائح مجملة تبین لك ك یفیة المساعدة بصفتك ولیا
فیھم طفلك، بأنھم جزء من المجتمع.  

1. شجع طفلك على اللعب مع جمیع األطفال في مركز الرعایة النھاریة/الحضانة   
نك فالطفل یتعلم من لعبھ مع مختلف األطفال. وعندما تشجع طفلك على إظھار االھتمام بجمیع األطفال، فإ

تشجع في الوقت نفسھ على إیجاد بیئة تتیح لجمیع األطفال االنخراط في اللعب وأن یكونوا جزءاً من المجتمع.  
 

2. ال تتحدث بطریقة سلبیة عن األطفال اآلخرین، أو أولیاء أمورھم، أو المعلمین في مركز الرعایة  
النھاریة/الحضانة  

تغرس في الطفل مشاعر الكراھیة وتؤثر على طریقة نظرتھ  فالكلمات السلبیة عن األطفال اآلخرین أو البالغین
لبیئتھ. بدالً من ذلك، ینبغي لك تشجیع طفلك على أن یكون منفتحاً وإیجابیاً. ھل تلقي التحیة على جمیع األطفال 

والكبار عند توصیل طفلك إلى المركز أو أخذه منھ؟ ھل تعرف أسماء جمیع األطفال؟  

 
3. الترحیب باألطفال الجدد    

ھناك دائماً أطفال جدد یلتحقون بمركز الرعایة النھاریة/الحضانة، وسیعني لھؤالء األطفال الجدد وأولیاء 
–أمورھم الكثیر أن یكونوا محل ترحیب. لذا، ینبغي لك تحیتھم وإشعارھم بأنھم محل ترحیب  حتى ولو كان  

فال.طفلك على وشك مغادرة مركز الرعایة النھاریة وااللتحاق بروضة األط  

 
4. شجع طفلك على رفض استبعاد اآلخرین ومساندة أصدقائھ والوقوف إلى جانبھم   

یحتاج األطفال المستبعدین من المجموعة لسبب أو آلخر إلى بعض المساعدة من أقرانھم. واألطفال الذین 
بالفخر.یقدمون المساعدة لألطفال اآلخرین، ویخففون عنھم، ویقفون إلى جوارھم، سیتولد لدیھم شعور   

 
5. كن منفتحاً وإیجابیاً عندما یتحدث أولیاء األمور اآلخرون عن مشاكل أطفالھم   

فربما كان من الصعب إبالغ اآلخرین بمعاناة طفلك من بعض المشاكل أو حاجتھ إلى مزید من المساندة في 
اوبین.مركز الرعایة النھاریة/الحضانة. وسیكون األمر أسھل لو كان أولیاء األمور اآلخرون متج  

6.   

برنامجاً وقائیاً لمكافحة  Free of Bullyingیعد برنامج : Free of Bullyingنبذة عن برنامج القضاء على التنمر 
على أربع  Free of Bullyingالتنمر، من إعداد مؤسسة ماري ومنظمة إنقاذ الطفولة الدولیة، بالدانمرك. ویقوم برنامج 

ة، والشجاعة، ویتألف من حقیبة من األدوات والطرق المحفزة لتحقیق الرفاه في قیم أساسیة: التسامح، االحترام، الرعای
ً مواد إلى ریاض األطفال والمدارس،  Free of Bullyingمراكز الرعایة النھاریة/الحضانة. كما یقدم برنامج  أیضا

  www.friformobberi.dkونوادي ما بعد الیوم الدراسي. اقرأ المزید على: 

 

 

 

ساعد طفلك على إقامة صداقات جیدة  

 

أولیاء األمور األعزاء  

یحتاج الطفل إلى أصدقاء جیدین لینمو وتتطور شخصیتھ. وعندما یتعلم الطفل كیف یكون صدیقاً جیداً منذ سن مبكرة، فمن 
الممكن الحیلولة دون تعرضھ للتنمر عندما یتقدم في السن.  

ً ألمر الطفل یمكنك أن  تسھم في توفیر بیئة جیدة للطفل ومحتویة لھ في مركز الرعایة النھاریة/الحضانة. وبوصفك ولیا
ً كم یؤثر األھل في طریقة تفاعل أطفالھم مع مجتمع  وأنت بالنسبة إلى طفلك أعظم وأھم نموذج یقتدى بھ، وندرك جمیعا

مركز الرعایة النھاریة/الحضانة.  

ً لألمر في ضمان شعور جمیع األطفال، بمن لھذا، قمنا بإعداد خمس نصائح مجملة تبین لك ك یفیة المساعدة بصفتك ولیا
فیھم طفلك، بأنھم جزء من المجتمع.  

1. شجع طفلك على اللعب مع جمیع األطفال في مركز الرعایة النھاریة/الحضانة   
نك فالطفل یتعلم من لعبھ مع مختلف األطفال. وعندما تشجع طفلك على إظھار االھتمام بجمیع األطفال، فإ

تشجع في الوقت نفسھ على إیجاد بیئة تتیح لجمیع األطفال االنخراط في اللعب وأن یكونوا جزءاً من المجتمع.  
 

2. ال تتحدث بطریقة سلبیة عن األطفال اآلخرین، أو أولیاء أمورھم، أو المعلمین في مركز الرعایة  
النھاریة/الحضانة  

تغرس في الطفل مشاعر الكراھیة وتؤثر على طریقة نظرتھ  فالكلمات السلبیة عن األطفال اآلخرین أو البالغین
لبیئتھ. بدالً من ذلك، ینبغي لك تشجیع طفلك على أن یكون منفتحاً وإیجابیاً. ھل تلقي التحیة على جمیع األطفال 

والكبار عند توصیل طفلك إلى المركز أو أخذه منھ؟ ھل تعرف أسماء جمیع األطفال؟  

 
3. الترحیب باألطفال الجدد    

ھناك دائماً أطفال جدد یلتحقون بمركز الرعایة النھاریة/الحضانة، وسیعني لھؤالء األطفال الجدد وأولیاء 
–أمورھم الكثیر أن یكونوا محل ترحیب. لذا، ینبغي لك تحیتھم وإشعارھم بأنھم محل ترحیب  حتى ولو كان  

فال.طفلك على وشك مغادرة مركز الرعایة النھاریة وااللتحاق بروضة األط  

 
4. شجع طفلك على رفض استبعاد اآلخرین ومساندة أصدقائھ والوقوف إلى جانبھم   

یحتاج األطفال المستبعدین من المجموعة لسبب أو آلخر إلى بعض المساعدة من أقرانھم. واألطفال الذین 
بالفخر.یقدمون المساعدة لألطفال اآلخرین، ویخففون عنھم، ویقفون إلى جوارھم، سیتولد لدیھم شعور   

 
5. كن منفتحاً وإیجابیاً عندما یتحدث أولیاء األمور اآلخرون عن مشاكل أطفالھم   

فربما كان من الصعب إبالغ اآلخرین بمعاناة طفلك من بعض المشاكل أو حاجتھ إلى مزید من المساندة في 
اوبین.مركز الرعایة النھاریة/الحضانة. وسیكون األمر أسھل لو كان أولیاء األمور اآلخرون متج  

6.   

برنامجاً وقائیاً لمكافحة  Free of Bullyingیعد برنامج : Free of Bullyingنبذة عن برنامج القضاء على التنمر 
على أربع  Free of Bullyingالتنمر، من إعداد مؤسسة ماري ومنظمة إنقاذ الطفولة الدولیة، بالدانمرك. ویقوم برنامج 

ة، والشجاعة، ویتألف من حقیبة من األدوات والطرق المحفزة لتحقیق الرفاه في قیم أساسیة: التسامح، االحترام، الرعای
ً مواد إلى ریاض األطفال والمدارس،  Free of Bullyingمراكز الرعایة النھاریة/الحضانة. كما یقدم برنامج  أیضا

  www.friformobberi.dkونوادي ما بعد الیوم الدراسي. اقرأ المزید على: 

 

 

 

ساعد طفلك على إقامة صداقات جیدة  

 

أولیاء األمور األعزاء  

یحتاج الطفل إلى أصدقاء جیدین لینمو وتتطور شخصیتھ. وعندما یتعلم الطفل كیف یكون صدیقاً جیداً منذ سن مبكرة، فمن 
الممكن الحیلولة دون تعرضھ للتنمر عندما یتقدم في السن.  

ً ألمر الطفل یمكنك أن  تسھم في توفیر بیئة جیدة للطفل ومحتویة لھ في مركز الرعایة النھاریة/الحضانة. وبوصفك ولیا
ً كم یؤثر األھل في طریقة تفاعل أطفالھم مع مجتمع  وأنت بالنسبة إلى طفلك أعظم وأھم نموذج یقتدى بھ، وندرك جمیعا

مركز الرعایة النھاریة/الحضانة.  

ً لألمر في ضمان شعور جمیع األطفال، بمن لھذا، قمنا بإعداد خمس نصائح مجملة تبین لك ك یفیة المساعدة بصفتك ولیا
فیھم طفلك، بأنھم جزء من المجتمع.  

1. شجع طفلك على اللعب مع جمیع األطفال في مركز الرعایة النھاریة/الحضانة   
نك فالطفل یتعلم من لعبھ مع مختلف األطفال. وعندما تشجع طفلك على إظھار االھتمام بجمیع األطفال، فإ

تشجع في الوقت نفسھ على إیجاد بیئة تتیح لجمیع األطفال االنخراط في اللعب وأن یكونوا جزءاً من المجتمع.  
 

2. ال تتحدث بطریقة سلبیة عن األطفال اآلخرین، أو أولیاء أمورھم، أو المعلمین في مركز الرعایة  
النھاریة/الحضانة  

تغرس في الطفل مشاعر الكراھیة وتؤثر على طریقة نظرتھ  فالكلمات السلبیة عن األطفال اآلخرین أو البالغین
لبیئتھ. بدالً من ذلك، ینبغي لك تشجیع طفلك على أن یكون منفتحاً وإیجابیاً. ھل تلقي التحیة على جمیع األطفال 

والكبار عند توصیل طفلك إلى المركز أو أخذه منھ؟ ھل تعرف أسماء جمیع األطفال؟  

 
3. الترحیب باألطفال الجدد    

ھناك دائماً أطفال جدد یلتحقون بمركز الرعایة النھاریة/الحضانة، وسیعني لھؤالء األطفال الجدد وأولیاء 
–أمورھم الكثیر أن یكونوا محل ترحیب. لذا، ینبغي لك تحیتھم وإشعارھم بأنھم محل ترحیب  حتى ولو كان  

فال.طفلك على وشك مغادرة مركز الرعایة النھاریة وااللتحاق بروضة األط  

 
4. شجع طفلك على رفض استبعاد اآلخرین ومساندة أصدقائھ والوقوف إلى جانبھم   

یحتاج األطفال المستبعدین من المجموعة لسبب أو آلخر إلى بعض المساعدة من أقرانھم. واألطفال الذین 
بالفخر.یقدمون المساعدة لألطفال اآلخرین، ویخففون عنھم، ویقفون إلى جوارھم، سیتولد لدیھم شعور   

 
5. كن منفتحاً وإیجابیاً عندما یتحدث أولیاء األمور اآلخرون عن مشاكل أطفالھم   

فربما كان من الصعب إبالغ اآلخرین بمعاناة طفلك من بعض المشاكل أو حاجتھ إلى مزید من المساندة في 
اوبین.مركز الرعایة النھاریة/الحضانة. وسیكون األمر أسھل لو كان أولیاء األمور اآلخرون متج  

6.   

برنامجاً وقائیاً لمكافحة  Free of Bullyingیعد برنامج : Free of Bullyingنبذة عن برنامج القضاء على التنمر 
على أربع  Free of Bullyingالتنمر، من إعداد مؤسسة ماري ومنظمة إنقاذ الطفولة الدولیة، بالدانمرك. ویقوم برنامج 

ة، والشجاعة، ویتألف من حقیبة من األدوات والطرق المحفزة لتحقیق الرفاه في قیم أساسیة: التسامح، االحترام، الرعای
ً مواد إلى ریاض األطفال والمدارس،  Free of Bullyingمراكز الرعایة النھاریة/الحضانة. كما یقدم برنامج  أیضا

  www.friformobberi.dkونوادي ما بعد الیوم الدراسي. اقرأ المزید على: 

 

1
2

3

4
5

 friformobberi.dk 


