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English Title: Making the Holidays Memorable and Meaningful

جعل اإلجازات ذات مغزى وال تُنىس
سواء كنت تحتفل بعيد الهانوكا أو عيد امليالد أو كوانزا أو عيد الفطر، فيمكن أن تكون األعياد مزدحمة ومرهقة. متتلئ 

عيون وآذان األطفال بالرسائل التي تقول »اشرتيني!« كلنا نريد أن تكون العطلة ممتعة. لكننا نريد أن تعني العطالت 
ألطفالنا أكرث من مجرد تلقي الكثري من الهدايا. فيام ييل بعض الطرق للرتكيز عىل معنى كل عطلة.

تقوية الروابط األرسية.
خطط ألوقات لتكون العائلة كلها مًعا. اخرت ليلة للعب، أو ليلة بيتزا وليلة فيلم، أو ليلة لقراءة القصص بصوت عاٍل. تجنب ملء 

التقويم الخاص بك بالكثري من األنشطة التي تجذب اآلباء واألطفال يف اتجاهات مختلفة.

تشجيع الهدايا التي تنبع من القلب.
ساعد األطفال عىل التفكري يف احتياجات اآلخرين. قم بزيارة صديق أو قريب مسن يعيش مبفرده، أو قم بإعداد البسكويت 

وتقدميه ألحد الجريان، أو قم بإحضار الهدايا إىل مأوى للنساء. تطوع يف منظمة تعمل ملساعدة أشخاص ذوي موارد محدودة يف 
مجتمعك. )ملحوظة: اخرت نشاطًا تطوعيًا مناسبًا لألطفال الصغار.(

اخلق جو منزيل هادئ.
قلل من ضجيج وصخب العطلة. خطط ألنشطة عائلية هادئة مثل العشاء العائيل أو أوقات الشاي املسائية أو قراءة القصص. قلل 

الضوضاء واملشتتات عن طريق إيقاف تشغيل التلفزيون واأللعاب اإللكرتونية وتطبيقات الهاتف.

تذكر الطقوس والتقاليد العائلية.
شارك يف - أو ابدأ - بعض التقاليد التي ميكن لجميع أفراد األرسة االستمتاع بها. قم بخبز بعض البسكويت والحلوى الخاصة 
بالعطالت أو قم بعمل بطاقات املعايدة منزلية الصنع، أو قم بغناء أغاين العطالت أو شغل املوسيقى، أو أعد قراءة القصص 

املُفضلة بصوت عاٍل، أو ابدأ يف عمل دفرت قصاصات أو مذكرات عائلية، أو أشعل شموًعا خاصة يف العشاء أو وقت النوم.

مقاومة رشاء املزيد من األشياء.
يأمل املعلنون يف إقناعك بأن العطلة العائلية املثالية تعني رشاء املزيد من األشياء وإقناع األطفال بأن املزيد من الهدايا ستجعلهم 

أكرث سعادة! قلل من تعرض األطفال لإلعالنات التجارية، وساعدهم عىل تعلم كيفية التساؤل بخصوص ادعاءات املعلنني. عندما 
يكون ذلك ممكًنا، تجنب اصطحاب األطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة للتسوق خالل العطالت.

ركز عىل الناس وليس األشياء.
من القواعد األساسية الجيدة خالل موسم العطالت إنفاق نصف املبلغ املعتاد من املال وقضاء ضعف الوقت املعتاد مع أطفالك. 

اجعل الناس، وليس األشياء، من أولوياتك. ركز عىل األنشطة التي تُجمع عائلتك مًعا وتلفت انتباه األطفال إىل احتياجات اآلخرين. 
ستساعد هذه الجهود يف تقليل الجنون وتعزيز ذكريات ومعاين األعياد.
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