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مرحبًا بكم في خدمة االستشارات الخاصة بنا!
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من المؤكد أن كل أطفالنا محببين للغاية لنا!
ونحن لسنا في حاجة أن نخبر األمهات أو اآلباء أن تربية الطفل
ليست مهمة سهلة.
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وفي العادة ،يعلم األب واألم بشكل غريزي كيف يتصرفان
ولكن تكون هناك أحيانًا لحظات تردد .إنك تسأل نفسك أسئلة
وال تكون واثق تمام الثقة من اإلجابات.
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وفي تلك اللحظات تكون خدمة الدعم واالستشارات هي ما
تحتاج إليه.
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أمثلة:
 زينب عمرها سنتين وينتابها الغضب أحيانًا .وعندما ال
تحصل على ما تريد تكسر كل لعبها .إنك ال تعلم بالتحديد
كيف تتصرف.
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 لقد تعبت ألن أحمد البالغ من العمر أربعة أشهر يبكي
كثيرً ا ،وتريد أن تتحدث مع شخص ما حول كيفية التعامل
مع هذه المشكلة بأكثر من طريقة.
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 مصطفى عمره  18شهرً ا ويستيقظ بالليل أكثر من مرة .لقد
أنهكك األمر ونفد صبرك.
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يمكن لألبوين ممن لديهم أبناء يصل عمرهم إلى ثالث سنوات
أن يتصلوا بخدمة الدعم واالستشارات والحديث عن مشكالتهم
وطرح أسئلتهم حول رعاية األطفال وتربيتهم.
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يمكنك التحدث في مشكلتك مع أي فرد في مؤسسة
’( ‘Kind en Gezinالطفل واألسرة) والمدربين على تقديم
النصح الخاص بالطفل.
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يمكن أن يتم ذلك في حديث واحد أو في عدد من األحاديث
(بحيث ال تتعدى خمس مرات) يستمر كل منها ساعة واحدة.
وسوف يساعدك على التوصل إلى حل لمشكالتك .ومثل هذه
النصائح تكون مفيدة للغاية.
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إذا كنت تريد مزيدًا من المعلومات حول خدمة الدعم
واالستشارات الخاصة برعاية األطفال أو كنت تريد تحديد موعدًا،
برجاء االتصال بمؤسسة . zn i niKn
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