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  ؟الحاليقت ر المهمة ألطفالي في الوواألمما هي 

  الضغط او  ظروفكيف يمكنني اإلبقاء على عالقة جيدة مع طفلي في

 التوتر العالي؟

 ؟ليمكيف يمكنني اإلسهام في تطور طفلي بشكل صحي وس 

  كيف يمكننا كوالدين التعامل مع بعضنا بشكل أفضل؟ 

 بنفسي بشكل جيد؟ هتمامكيف يمكنني اال 

 

حاالت الطالق تكون غالبا مرتبطة مع صراعات االبوين في 

هذه الصراعات . مواضيع التعامل والمعيشة وتصورات التربية

الحالة األطفال يحتاجون في هذه . تتطلب غالبٍا الكثير من الطاقة

خاص إلى الكثير من المودة والدعم للتغلب على هذه الظرف  بشكل

.   المعيشية الجديدة  

الوالدين مركز اهتمام األطفال في
 ..تتخصص مع ® 

  اآلباء واالمهات المطلقين حديثاً ويحتاجون إلى المساعدة للتغلب على

 . حالة الطالق

  اآلباء واالمهات المطلقين لمدة طويلة ويواجهون صعوبات في التعامل

 . مع الشريك السابق او الشريكة السابقة او مع األطفال

  في أعلى هذه  لة المذكورةئاللذين تراودهم األس واألمهاتاآلباء

  .الصفحة

 

 

 

Methodisch wechseln Kurzvorträge, Gruppendiskus-

sionen und konkrete Übungen, die von den Trainern 

angeleitet werden, einander ab. 

تنوع إيصال معلومات معينة إلى المشاركين عن  يشرفون على المدربون

و القيام في مجموعات صغيرة  اتمحاضرات القصيرة والحوارالطريق 

.بإرشاد المشتركين للتغلب على االزمات  

 

 محتوى الدورة

 بالذات والتعامل مع التوتر في حاالت االزمة  هتماماال 

  الطفل احتياجاتاالنتباه إلى 

 عليهوتأثيرها  الطفل تجاه الوالدين نزاعات إخالص 

  الطفلمع عالقة جيدة الحفاظ على 

 التعرف على ضغوطات الطفل ودعمه في التغلب عليها 

 صل مع الوالد اآلخر بفعالية أكبر االتو 

 تطوير وجهات نظر جديدة للحياة 

 العيش في العائالت التي تتضمن طفل من أب آخر أو أم أُخرى 

 

 

 

 

 

Die Teilnehmerzahl ist auf sechs Personen begrenzt. 

Die einzelnen Elternteile nehmen an getrennten Kursen 

teil. 

. أشخاص 6عدد المشاركين في الدورة يجب أن ال يتجاوز عن   

.الوالدين فقط االشتراك في الدورة أحديستطيع   

 00:11من الساعة أيام الثالثاء في  :الدورةمواعيد 

 00:11لغاية الساعة 

72.01.7171 --  12.00.7171 

01.00.7171 – 02.00.7171 

72.00.7171 – 10.07.7171 

10.07.7171   

   29 14 336 030: للتواصل عبر الهاتف

 

Kinder im Blick
®  

األطفال في مركز اهتمام الوالدين  

لألمهات واآلباء في حاالت الطالق  على سبعة أجزاء دورة تعليمية   


