
 
Arabische vertaling uit het Nederlands van: 

‘Vragen over opvoeden? Triple P helpt je verder!’ 

 
 أسئلة عن تربية اآلباء لألطفال؟ 

Triple P يمكن أن تساعدك  
 

نا              رًّة أعين م صغارنا ُق ال بالطبع ه إال أن آل أب أو أم      ! األطف
 . يعلم أن تربية األطفال ليس باألمر السهل

 
أنت بصفتك أب أو أم تعرف آيف تتصرف لكن قد تمر عليك          
ئلة وال        نك أس ى ذه بادر إل شكوك ويت يها ال راودك ف ات ت أوق

 في Triple Pوهنا يأتي دور . تكون واثقا من نفسك تمام الثقة
 . لحظات آهذه لتمد لك يد المساعدة

 
 أمثلة

بلغ من العمر عامين يجتاُحها نوبات غضب           � اري ت م
تظمة إذا . من سير      ف ى تك ذهب إل ريده ت ا ت نل م م ت ل

سها  ثل تصرف من             . عرائ ا هو أم وأنت ال تعرف م
 .جانبك حيال هذا

 
ا         � ًرا م ية عشر شهًرا وآثي بلغ من العمر ثمان ي ت آين

 .وأنت مرهق و استنفذ صبرك. تستيقظ بالليل
 

 توجيه النصح لحل مشكالت اآلباء مع أطفالهم
 

تكون النصيحة الشخصية من أربع استشارا        ت حيث تستغرق   ت
ن    شارة م ل است ى 30آ يقة 45 إل ك   .  دق لوك طفل ضع س يخ

ى   شارة األول ي االست ثب ف ن آ ي  . للفحص ع تعلم ف وف ت وس
سات الالحقة آيف تتعامل مع سلوك طفلك محور المشكلة           الجل

ي          ل اإلنمائ ز تطور الطف ى مهارات     . وآيف تحف تتمرن عل وس
ية واقعية مع أحد أعضاء الفريق المحلي وستشاهد مواقف حيات   

 . DVDمعروضة على 
 

نوان      يب بع ئلتك وآت سجل أس يانات لت ة ب ى ورق صل عل ستح
ناء " ع األب اء م ية لآلب ن " مواقف إيجاب زيد ع شرح الم و ي وه

Triple Pوطرق تربية اآلباء لألطفال  . 
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 . يعلم أن تربية األطفال ليس باألمر السهل

 
أنت بصفتك أب أو أم تعرف آيف تتصرف لكن قد تمر عليك          
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تظمة سير       . من ى تك ذهب إل ريده ت ا ت نل م م ت إذا ل ف
سها  ثل تصرف من             . عرائ ا هو أم وأنت ال تعرف م
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ا        آ � ًرا م ية عشر شهًرا وآثي بلغ من العمر ثمان ي ت ين
 .وأنت مرهق و استنفذ صبرك. تستيقظ بالليل

 
 توجيه النصح لحل مشكالت اآلباء مع أطفالهم
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 أسئلة عن تربية اآلباء لألطفال؟ 

Triple P يمكن أن تساعدك  
 

م صغارنا          ال بالطبع ه نا     األطف رًّة أعين إال أن آل أب أو أم      ! ُق
 . يعلم أن تربية األطفال ليس باألمر السهل

 
أنت بصفتك أب أو أم تعرف آيف تتصرف لكن قد تمر عليك          
ئلة وال        نك أس ى ذه بادر إل شكوك ويت يها ال راودك ف ات ت أوق

 في Triple Pوهنا يأتي دور . تكون واثقا من نفسك تمام الثقة
 . د المساعدةلحظات آهذه لتمد لك ي

 
 أمثلة

بلغ من العمر عامين يجتاُحها نوبات غضب           � اري ت م
تظمة سير       . من ى تك ذهب إل ريده ت ا ت نل م م ت إذا ل ف

سها  ثل تصرف من             . عرائ ا هو أم وأنت ال تعرف م
 .جانبك حيال هذا

 
ا         � ًرا م ية عشر شهًرا وآثي بلغ من العمر ثمان ي ت آين

 .وأنت مرهق و استنفذ صبرك. تستيقظ بالليل
 
 جيه النصح لحل مشكالت اآلباء مع أطفالهمتو
 

تكون النصيحة الشخصية من أربع استشارات حيث تستغرق           ت
ن    شارة م ل است ى 30آ يقة 45 إل ك   .  دق لوك طفل ضع س يخ

ى   شارة األول ي االست ثب ف ن آ ي  . للفحص ع تعلم ف وف ت وس
سات الالحقة آيف تتعامل مع سلوك طفلك محور المشكلة           الجل

ز تطور الط       ي   وآيف تحف ل اإلنمائ ى مهارات     . ف تتمرن عل وس
مع أحد أعضاء الفريق المحلي وستشاهد مواقف حياتية واقعية    

 . DVDمعروضة على 
 

نوان      يب بع ئلتك وآت سجل أس يانات لت ة ب ى ورق صل عل ستح
ناء " ع األب اء م ية لآلب ن " مواقف إيجاب زيد ع شرح الم و ي وه

Triple Pوطرق تربية اآلباء لألطفال  . 
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Sticky Note
Je kan deze vertaling zelf afdrukken of bestellen via het logistieke bestelformulier (Via Mijn Kind en Gezin, Logistieke Helpdesk). Geef het aantal exemplaren, de taal en het leveradres op. Je ontvangt dan de vertaling op maat van de publicatie. Zo kan je de vertaling samen met de Nederlandstalige publicatie afgeven. Vergeet geen vervoersaanvraag bij je aanvraag toe te voegen! Op intranet kan je de richtlijnen voor het maken van een vervoersaanvraag terugvinden. 



 
 
 

 ملء أوراق العمل بالمنزل لمتابعة التغيراتسيطلب منك 
سلوك   ى ال رأ عل ي تط ناء   .  الت شتها أث تم مناق وف ي وس

 . االستشارات
 

 يرحب باآلباء الذين لديهم أطفال بأعمار تصل إلى 
  سنوات والذين تؤرقهم مشكالت خاصة بسلوآيات3

 أطفالهم أو تطورهم اإلنمائي أو آال األمرين ويرغبون في 
 ويكون أفضل إذا حضر.  شخصية وتدريبتلقي نصائح
 . آال الوالدين

 
 . بالمجانKind en Gezinهذه الخدمة يقدمها 

 
 هل تريد أن تعرف المزيد من المعلومات عن 

 Triple P أو ترغب في حجز موعًدا اآلن؟  
 

  Kind en Gezinبـ اتصل إًذا 
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Hallepoortlaan 27 

1060 Brussel 
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 ) سعر المكالمة المحلية (078 150 100: 
 

www.kindengezin.be 
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نك ملء أوراق العمل بالمنزل لمتابعة التغيرات            سيطلب م
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 سيطلب منك ملء أوراق العمل بالمنزل لمتابعة التغيرات
سلوك ى ال رأ عل ي تط تم.  الت وف ي ناء وس شتها أث  مناق

 . االستشارات
 

 يرحب باآلباء الذين لديهم أطفال بأعمار تصل إلى 
 سنوات والذين تؤرقهم مشكالت خاصة بسلوآيات أطفالهم أو 3

 تطورهم اإلنمائي أو آال األمرين ويرغبون في تلقي
 ويكون أفضل إذا حض.  نصائح شخصية وتدريب
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