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 العائلة في الحیاة الیومیة  
 
 

 كیف یستطیع المرء لقاء اصدقائھ و َجدّ یھِ ؟ 
 

 مع األسف لیس بإمكان األطفال حالیاً االلتقاء بأصدقائھم و ال بأقربائھم.
 كیف یمكنكم البقاء على تواصل بالرغم من ذلك؟

 
 

  التواصل: إقامة
، على سبیل المثال بأن والتأكید لھم األطفال إخبار طفال.لأل التواصل مع الجّدین و األصدقاء ضروریةٌ  فرصةإتاحة 

أحد تلك الفرص و االمكانیات الجیدة توفرھا . في أوقات الخوف اُت أھمیةً بالغةالجّدین واألصدقاء بخیر و صحةً جیدة ذ
 االتصاالت المباشرة بالصوت والصورة.
أو القیام بكتابة رسالة وإرسالھا عن طریق البرید.  \من أجل الجّدین ومن الممكن ان یقوم المرء بَِرسم صورةً   

 
 

 فكرة ألعاب للعائلة: 
 

صنع األفكار باألشغال. (انظر الى الملحق في الرسالة االلمانیة)مع  لعبة ورق  
 في الصباح یسحب كل فرد من أفراد العائلة َكرتاً. یجب القیام بأداء بذاك النشاط الُمسمى علیھ وفعلھ حتى المساء. 

 من یُنجز وظیفتھ، یحصل على نقطة. بعد قضاء اسبوًع یتم جمع تلك النقاط. الفائز ھو َمن حصل على أغلب النقاط! :) 
 

  أفكار:
 القیام بأدائھا التدُرب على حركة سحریة وعرضھا او •

 صورة جمیلة للمنزل\رسم منظر •

 عمل كعكة •

 تنظیف المنزل بالمكنسة الكھربائیة •

 إخراج الزبالة من المنزل •

 عمل حیوان او وردة بأوراق األشغال •

 البحث عن ڤیدیو یوتیوب ُمسلي و مرح في موضوًع محدد و عرضھُ  •

 َعرض لعبة إلكترونیة او الطلب من شخًص آخر عرضھُ علیھِ  •

 نكتة َسرد •

 البقاء لطیفاً طوال الیوم •

 تلوین بیض عید الفصح المطبوخة •

 طبخ األكلة المحببة  •
 و غیر ذلك

 
 نسخ أوراق الشدة التي یتوجب عملھا شخصیاً موجودة في الرسالة االلمانیة.

 
 

 الحركة تصنع\تؤدي الى الَمَرح 
 

  كیف یستطیع االطفال القیام بالحركة في المنزل؟
 

تتوفر في ھذا الشأن الكثیر من العروض على صفحة الیوتیوب. ھنا تتوفر عروض كثیرة لریاضة األطفال التي یمكن 
 تقلیدھا و أدائھا داخل المنزل. 

 
(تتوفر صور في ھذا الشأن على الرسالة االلمانیة) نصائح لعروض ریاضیة ُمحبذة على الیوتیوب:   

 آلبا برلین •

 قناة تدریب كرة القدم •
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Medien- Tipps: 
 
www.klicktipps.net 

  .مؤمنة وجیدة لألطفال  Appساعد في البحث عن عروض ھذه الصفحة ت
 
www.flimmo.de 

  ھذه الصفحة وتساعد في التحكم بكیفیة مشاھدة التلفاز. تدعم
 
www.fragFINN.de 

لألطفال مع توصیات لصفحات إنترنیت جیدة لألطفال. إنترنیت ھذا محرك بحث   
 
 

 المراكز المسؤولة عن الطوارئ و حاالت األزمات  
 

قضاء أسابیع عدیدة سویةً في المنزل، یمكن ان تشكَل ِعبئاً صعباً نوعاً ما لجمیع المشتركین و ان تؤثر على عالقة األولیاء مع 
د االطفال بشكًل سلبي. تحدث غالباً ُمشاداٌت و خالفاٌت او مشاجرات في المواقف االستثنائیة الغیر ُمعتادة. اذا لم یتم التمكن من تحدی

، فإنھ من األفضل، أخذ استشارة األخصائیین. ذلك و حلھِ   
 
 

 

• JUGEND UND FAMILIENTHERAPEUTISCHE 
BERATUNGSSTELLE REGENSBURG  

    Regensburgمركز الرعایة و االستشارة للشباب الیافعین والعائالت في                     
Tel: 0941/507-2762 
 
  أوقات الدوام:
Montag-Donnerstag  8.30 -12.00 Uhr und 13.30 -17.00 Uhr 

Freitag 8.30 -15.00 Uhr 

 

• BEI KINDESWOHLGEFÄHRDUNGEN UND FÜR JUGENDLICHE IN 
KRISENSITUATIONEN: 

      في حال تعرض االطفال او الیافعین لإلساءة او الخطر في مواقَف حرج      
     

 أثناء أوقات الدوام:
Tel. (0941) 507-2512 
jugendamt@regensburg.de 

 
 خارج أوقات الدوام:
Tel. (0941) 507-4760 
jugendschutz@regensburg.de 

 

  األسئلة عن الدفع المادي: •
Tel. (0941) 507-3514 
 

 أسئلة اخري و مختلفة: •
Tel. (0941) 507-1512 
jugendamt@regensburg.de 

 

• Oder: www.bke-beratung.de 

 
 

http://www.klicktipps.net/
http://www.flimmo.de/
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