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  العائلة في الحیاة الیومیة
 
 

  كیف تستطیع العائلة استغالل الوقت بشكًل جید؟
 

 ما الذي یستطیع المرء ان یفعلھُ؟ 
 

 ما الذي یتوجب على المرء االنتباه إلیھ؟ 
 

 ستثنائیة؟ جمیًل مع العائلة بالرغم من الظروف اال\جیدً ح في قضاء وقًت النجا للمرء  یمكنكیف 
 
 

  یومیةإنشاء او َعَمل برامج 
 

 في الفوضى أو القیام بُمشاجرات ناتجة عن الملل. االنخراط والوقوع في عدم ساعد ت ة،البرنامج الُمنظمبُنیة 
 

 نظموا مع أطفالكم برنامجاً یومیاً. 
 

ً أنشئوا باألشغال الیدویة برنامج واجباًت باإلضافة نشاطاًت َشیقة ذلك البرنامج الذي یضم و یحتوي على كل یوم، ساعات ل ا
 و جمیلة.

 لعب. العمل و الأوقات  تثبیت ضرورٌي بشكًل خاص ألطفال المدارس
 
 

 أفكار من أجل تنظیم البرنامج الیومي
 

 و القیام بعد ذلك بوضع برنامًج اسبوعًي سویةً. أفكاره واقتراحاتھ یُستحسن ان یقوَم كل فرًد من أفراد العائلة بجمع 
 

 االستیقاظ الدائم في أیام االسبوع العادیة في نفس الوقت: تعییر الُمنبھ إذا استلزَم األمر  •

 اإلفطار •

 القیام بتأدیة الوظائف المدرسیة  •

 متابعة البرنامج التلفزیوني مع الفأرة  11:30الساعة  •

 طعام الغداء •

 وقت اللعب  •

 دقیقة وقت للحركات 15 •

 )Youtubeالقیام بالریاضة مع االطفال ( •

 أفكار واقتراحات لمغامرات   •
من غرفة االطفال الى المطبخ بدون لمس األرض  -             
بناء مغارة  -             

، تعمیر Youtubeاألطفال یشرحون فیھا لألولیاء، مثالً البرامج المحببة لھم على ساعة المدرسة لألولیاء:   •
Legoإطعام الُدمى و الى ما ھنالك ، 

نصیحة متابعة األجھزة االلكترونیة بحسب : حسب ُعمر كل طفل مع تحدید الوقت (جھزة االلكترونیةوقت األ •
 الفئة العمریة لكل طفل)

 طعام العشاء •
 وقت اللعب •
 وقت الذھاب الى النوم •
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 المراكز المسؤولة عن الطوارئ و حاالت األزمات  
 

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

ستشارة األخصائیین. التمكن من تحدید ذلك و حلِھ، فإنھ من األفضل، أخذ ا  
 
 

 

• 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: 
ءة او الخطر في مواقَف حرج      في حال تعرض االطفال او الیافعین لإلسا       

     
: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 

 


