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English Title: Old Home, New Home, Our Home

البيت القديم، البيت الجديد، بيتنا
يف كل عام، تنتقل عائلة من كل خمس عائالت إىل منزل جديد. ميكن أن يكون التخطيط لالنتقال ملنزل جديد أمر مثري ومحزن 

يف نفس الوقت، مام يتسبب يف توترك أنت وأطفالك. سيؤثر موقفك بشكل كبري عىل مواقف أطفالك. طأمنهم بأنهم ليسوا 
سبب توترك وابحث عن طرق لجعل هذه الخطوة أمر إيجايب.

قبل االنتقال
• إذا كان ذلك ممكًنا، فّكر يف تأخري عملية االنتقال بعد حدوث أمر مزعج، مثل الوفاة أو الطالق يف األرسة.	
• حاول أن تكون منوذج متفائل فيام يخص عملية التغيري. حاول أن تظل إيجابيًا حتى لو مل تكن هذه الخطوة اختيارية ولكنها 	

رضورية ألسباب مالية أو بسبب نقل غري مرغوب فيه يف الوظيفة.
• تحدث مع أطفالك عن املنزل الجديد. أجب عن أسئلتهم وشجعهم عىل مناقشة أي مخاوف. إذا كان ذلك ممكًنا، قم بزيارة املنزل 	

الجديد والحي قبل عملية االنتقال. إذا كانت املسافة بعيدة جًدا، اعرض عليهم صوًرا يف كتاب أو عىل موقع ويب.
• طأمن األطفال الصغار واألطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة من أن األرسة ستكون مًعا يف املنزل الجديد، إذا كان هذا صحيًحا.	
• اقرأ كتب األطفال عن االنتقال والعب لعبة التظاهر باالنتقال إىل منزل جديد.	

القيام بعملية االنتقال
• شجع األطفال الصغار واألطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة عىل املساعدة يف حزم بعض متعلقاتهم. تأكد من فهمهم أنه سيتم نقل 	

ألعابهم ومالبسهم إىل املنزل الجديد.
• حافظ عىل انتظام روتني تناول الطعام والنوم لطفلك قدر اإلمكان. تأكد من قدرة طفلتك عىل التمسك ببطانيتها املُحببة أو لعبتها 	

املفضلة.
• اسمح لعمر طفلك وشخصيته وشعوره باألمان مبساعدتك يف تحديد ما إذا كنت ستصطحبه معك يف يوم االنتقال أو تجعله يبقى 	

مع صديق أو قريب حتى تتم عملية االنتقال. بعض األطفال سيجدون عملية االنتقال أمرًا مثريًا بينام قد ينزعج البعض اآلخر من 
االرتباك يف عملية االنتقال. قد يشعر البعض بخوف أقل من خالل البقاء مع الوالدين يف يوم االنتقال.

بعد عملية االنتقال
• اجعل األطفال يشعرون مبزيد من الرتحيب يف املنزل الجديد من خالل إعداد مساحة لطفلك يف أرسع وقت ممكن. ميكن أن تساعد 	

الوجبات والكتب واملوسيقى املألوفة يف شعور الطفل وكأنه يف منزله.
• قم بتأجيل التغيريات األخرى، مثل التدريب عىل استخدام املرحاض أو نقل الطفل من رسير األطفال إىل الرسير الكبري، حتى يشعر 	

باأللفة يف املنزل الجديد.
• شجع طفلك عىل مشاركة مشاعره. قد ال يفهم الطفل أنه لن يعود إىل مدرسته القدمية أو الحي أو األصدقاء القدامى إال بعد 	

االنتقال.
• ساعد طفلك عىل التواصل مع املجتمع الجديد من خالل مقابلة جريان جدد. استفد من موارد املجتمع مثل أوقات قصص املكتبة.	
• إذا كان الطفل يف مرحلة ما قبل املدرسة، فتحدث مع املعلم حول طرق تسهيل دخوله إىل الفصل.	
• ضع يف اعتبارك أن األبحاث تشري إىل أن األمر قد يستغرق ما يصل إىل 16 شهرًا حتى يتكيف األطفال والبالغون مع االنتقال الجديد. 	

عادة ما يكون أول أسبوعني هام األكرث توترًا وإرهاقًا.
• تحىل بالصرب إذا كان طفلك متعلق بك أكرث من املعتاد. قد يكون حذر الطفل من الغرباء عالمة عىل ارتباطه بعائلته. من األمور 	

الشائعة أن يقوم الطفل ببعض السلوكيات املعتادة من األطفال األصغر من سنه.
• تأكد من طأمنة طفلك كثريًا بأنك تحبه وستكون هناك لرعايته يف منزله الجديد.	
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