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*درب طفلك على
ّ
التعاون والمشاركة

Landkreis Schaumburg

إسمح ألصدقاء /زمالء الطفل
بمساعدته على التأقلم والخروج
من عزلته .

*بإمكانك االستعانة
بمحيطك االجتماعي

أتصرف
كيف
ّ

إذا رفض إبني الذهاب إلى المدرسة

عوده على تحمل
قم بعقد اتفاقيات مع طفلكّ .
المسؤولية .يمكن إعتماد سياسة المراحل.

؟
*ناقش المسألة مع أشخاص
موثوقين

أقارب  ،معارف ،أولياء،
أو اشخاص مهنيين.
مساعد االستشارات/مساعدة االستشارات أو العاملوناالجتماعيون في المدرسة
ـ مركز االستشارات لآلباء واألطفال والشباب

هل سبق أن؟

اشتكى طفلك صباحا من آالم في
الرأس،صداع حاد ،دوخة أو
إضطرابات في النوم .هل عبر ابنك
عن عدم قدرته وخوفه من الذهاب
الى المدرسة.
ثم تعافى بعد ذلك فجاة؟ أوقمت
باصطحابه للطبيب فتبين أنه بصحة
جيدة.
ربما أعرب طفلك عن عدم رغبته
في الذّهاب إلى المدرسة ٬أو رفض
بشدة الذهاب إلى هناك ....

*يساعدك في ذلك

)(Tel. 05724 6011

ـ مكتب التربية والتعليم
)Landkreis Schaumburg (Tel.: 05721 703 - 1328

ـ ZBSمركز االستشارات المدرسية
)(Tel. 05724 9589911

ـ DZAمركز الخدمات االجتماعية العامة لرعاية الشباب
المحلي
مكتب الخدمات الصحية لألطفال والشباب)(Tel. 05751 703 - 6700

األط باء ـ

ـ االخصائيين النفسيين( .القائمة على شبكة اإلنترنت)

www.schaumburg.de/assets/Dokumente-undFormulare/Sozialpsychiatrischer-Plan---Daten)und-Adressen.pdf

لماذا يخاف طفلك الذهاب إلى
المدرسة؟
أنت تعرف طفلك جيدا!
وتعرف على التّفسيرات الّتي
عالج المشكلة علنًا
ّ
سلوك .ماهي
تقدّمها المدرسة لمثل هذا ال ّ
اجرائات المساعدة الّتي يمكن أن تقدّمها
المدرسة؟
تختلف اجرائات المساعدة للمدرسة من حالة
الى اخرى وذلك حسب ما تقتضيه حالة الطفل
المرغوب في أعانته بداية بمراعاة انعكاسات
األزمة على نفسيته و عالقته بمحيطه الدّراسي
سعي لزيادة مردوديّته وبالتّالي
وصوال الى ال ّ
تحقيق النجاح على المستوى الدّراسي .
إبقى على إتصال مع المدرسة.
* إتصل بالمدرسة

* اجعل البقاء في
المنزل غير مريح

إحرص على أن يستيقظ طفلك في وقت
مبكر .في حالة إمتناعه عن الذهاب إلى
المدرسة التسمح له باللّعب أو مشاهدة
التّلفاز وإحرص على قيامه ببعض الواجبات
المدرسية.
إذا تعسر على الطفل الوصول إلى المدرسة
قم بإحضاره ومرافقته للمعلم .حاول أن تأ ّمن
له رعاية من قبل زمالئه أومن قبل خدمات
اإلستالم و إبقى على إتصال هاتفي معه.

يساورك القلق أو ربما إقتنعت بضرورة بقاء
طفلك في البيت ليحصل على القليل من
الراحة ...
مستمرة.
تتكرر هذه العملية بصفة
ّ
هل ّ
مماأدى إلى فترات غياب أطول ؟

أنت على إقتناع تام بأن:
ـ البقاء في المنزل ال يساعد!
ـ االنتظار يجعل المشكلة أسوأ!
ـ يعتمد االمر اآلن على موقفك الحازم كولي!
أمر!
مالذي يريد طفلك تحقيقه؟
بعض النصائح:
ماذايتجنّب تحديدًا ؟ هل يتجنّب
الذّهاب إلى المدرسة في أيام معيّنة؟
ـ تعامل مع المشكلة بك ّل دقّة.
كيف يقضّي الطفل اليوم الّذي
اليذهب فيه إلى المدرسة؟

ـ تحدّث مع إبنك في الموضوع ،
إستمع إليه جيدًا .

بالراحة
ي المعلمين  /التالميذ
يحس الطفل ّ
ّ
أ ّ
في التعامل معهم .مع من يجد صعوبة في
التعامل ؟ أين تكمن قوته حسب رأيه وماهي
نقاط ضعفه  ،هل لديه أيّة مهارات أو
إهتمامات ؟ كيف يكون اليوم الجيد في
المدرسة ؟كيف يكون اليوم السيّئ؟

