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 اقتراحات المنزل 

 

 الجانب الصحً 

 (3)تعلٌم االوالد النظافة الشخصٌة _

 (1)التغذٌة السلٌمة والصحٌة _

 االبتعاد عن الوجبات السرٌعة وغٌرها_ 

 (1)توعٌة االوالد حول أهمٌة الغذاء المنزلً الصحً -

 (1)تحدٌد عدد االوالد ضمن العائلة الواحدة للوصول اعطاء كل طفل حقه-

 االوالد على ممارسة الرٌاضة تشجٌع-

 زٌادة الرواتب لٌنعكس ذلك على التعلٌم وصحة االوالد

 توعٌة االطفال عن المشاكل الجنسٌة لتفادي تعرضهم لها خارج المنزل -

 

  الجانب االقتصادي 

 توعٌة االوالد اقتصادٌا من خالل مشاركتهم فً اقتصاد المنزل -

 تعوٌد الطفل على عدم االسراف -

 (1)هتمام بالمراكز الصحٌة وخاصة االسر المتوسطة الدخل و الفقٌرة اال-

 

 الجانب االجتماعً 

 (1)توعٌة االوالد حول أهمٌة الوقت -

 توعٌة االوالد حوألهمٌة النظافة فً المنزل-



 توفٌر الراحة واالطمئنان-

  زرع حب المدٌنة داخل نفوس االطفال من خالل توعٌتهم بتارٌخها ومواطن الجمال-

 تدرٌب  االطفال على تحمل المسوؤلٌة -

 تعلٌم االحترام المتبادل-

 التقٌد باالنظمة والقوانٌن من خالل القدوة االبوٌة-

 تعوٌد الطفل تحمل المسوؤلٌة من خالل ربط االخوة بعضهم ببعض -

 اعطاء االرٌحٌة فً اللعب الن له دورهم فً التربٌة والتعلٌم-

 للحفاظ على اطفالنا من شراء افالم ال تناسب اعمارهممراقبة امالن بٌع االفالم -

 الجانب البٌئً

 وجود اماكن مناسبة للنزهات و زٌادة عدد الحدائق العامة وااللعاب المناسبة لها

 توعٌة االوالد بالحفاظ على النظافة مدٌنتهم ورمً االوساخ فً السالت المخصصة لها -

 

 الجانب التعلٌمً

 فلاالم المعلمة قدوة للط

 بناء المنزل 

 الغرف االكبر لالطفال 

 (2)تامٌن المسكن الصحً لالطفال فً ابنٌة خضراء 

  بٌوت اكبر

  دور مجلس المدٌنة 

 الرقابة الصادة و المتابعة من قبل مجلس المدٌنة لالطفال الذٌن ٌعملون فً الشارع و العمل دون السن القانونٌة

 الصحٌةمراقبة المدارس ومنع بٌع االغذٌة الغٌر 

 تعمٌم هذه الورشات على شرٌحة اكبر من المجتمع للستفاد منها 

 

 احتٌاجات االسرة التثقٌفٌة 

 (1)وجود ورشات للتوعٌة االسرٌة فً كل حً ٌتوفر فٌها مرشد اجتماعً وكادر مؤهل -1

 (2)عمل ورشات تربوٌة لالهل لتسهٌل عملٌة التربٌة-2

 (4)ٌة و التربٌة لالهل اهتمام وسائل االعالم بالتوعٌة االسر-3

 التوعٌة االسرٌة الصحٌة حول التغٌرات الفٌزٌولوجٌة و النفسٌة فً المنزل-4



 (غرباء فً المنزل الواحد)اهمٌة التوعٌة حول التواصل ضمن االسرة الواحدة -5

 توعٌة االهل للتواصل مع المدرسة بشكل دوري 

  (3)الغاء العنف فً البٌوت -

 ل االعالمالغاء العنف فً وسائ-

 (1)مشاركة الوالدٌنفً اجتماع االهالً واطالعهم على مستوٌات ابنائهم-

 (3)توعٌة االهل حول اهمٌة التواصل مع المدرسة وخاصة المرشد االجتماعً-

 (1)توعٌة االهل حول اهمٌة التواصل مع المدرسة عند وجود مشكلة اجتماعٌة تربوٌة فً المنزل 

 (نشاطات خٌرٌة-عمل لوحة-تلوٌن الحائط)الوالدٌن مع االبناء وباقً افراد االسرة اٌجاد نشاطات ٌشارك فٌها 

 مراقبة الموباٌل 

 (1)مشاركة االوالدبزٌارة االقارب وخاصة فً االعٌاد 

 نشر ثقافة الطالق كحل البعاد االطفال عن المشاكل النفسٌة عنجما ٌكون الطرٌق مسدود

 (1)ند الحاجةوجودارشاد بٌن لالسر للرجوع الٌهم ع

 فتح حوار بٌن المارس و االهالً

 

 اقتراحات حول السٌاسات اتربوٌة االفضل

 (2)توعٌة الطفل من خالل ابداء راٌه بصراحة دون خوف لمعرفة تصرفاته-

 (2( )تعوٌد تحمل المسوؤلٌة)عدم تعوٌد االتكالٌة 

 ان ٌكون االباء موجودون فً مسٌرة الطفل الحٌاتٌة

 (8)الوقت الكافً لمتابعتهم منح االطفال 

 (3)تعلٌم االوالد االداب العامة و الذوقٌات و االخالقٌات

 (2)ابعاد االطفال عن المشاكل بٌن الوالدٌن

 (4)اتباع اسلوب الحوار بالمناقشة لحل المشاكل

 (1)الصدق مع االطفال

 عدم التفرقة بٌن الجنسٌن

 (2)التوعٌة حول اهمٌة التواصل بٌن افراد االسرة

 (2)الدعم النفسً و الحنان لالطفال ضمن االسرة

 الحرص على تقٌم الطفل بشكل دوري فً المنزل و المدرسة

 احترام شخصٌة الطفل و التعامل معه على اساس انه شخص واعً 



 مراقبة ومتابعة االطفال فً فترات التلفزٌون والنت و االلعالب االلكترونٌة 

 فً غرفة الجلوسعدم وضع التلفاز وجعله نقطة مهمة 

 االهنمام بتوفٌر الحاسوب و اعتماده فً الدراسة

 (1)شعور الطفل باالمن وعدم الخوغ من قول الحقٌقة 

 السعً لتوظٌف الطاقات وملئ االوقات باشٌلء مفٌدة 

 اخذ راي الطفل عند شراء او احداث تغٌر فً المنزل 

 ضرورة معرفة االبناء بانهم جوهر اهتمام االبناء 

 زرع الحب بٌن كل اعضاء االسرة 

 تعلٌم الطفل كٌفٌة التفكٌر الصحٌح للوصول لقرارات حٌاته

 اٌجاد ثقافة التشاركٌة فً المنزل 

 الدٌمقراطٌة فً طرح االفكار 

 (1)زٌادة ثقة الطفل بنفسه

 تنمٌة مواهب الطفل 

 االجابة على اسئلة الطفل وخاصة المحرجةو الجنسٌة

  زرع الثقة بٌن االسرة

 تبادل االدولر احٌانا

 عدم اعتماد الخادمة فً تربٌة االوالد

 تقدٌم القدوة الحسنة

 لهو االطفال و الترفٌه فً المنزل للتعلق به

 االهتمام بالثقافة العامة و المطالعة الوالد

 تنظٌم اوقات النوم 

 (2)هم فً مراحل نمو االوالد انشاء دورات تدربٌة للعروسٌن قبل الزواج  و المتابعة معهم بعد الزواج لتثقٌف

 حمالت توعٌة للٌافعٌن و الشباب حول االسرة النها نواة المجتمع باٌجابٌتها و سلبٌاتها

 (1)اٌجاد ندوات تربوٌة لتنمٌة اسالٌب التعاون بٌن االبناء و االهالً 

 فتح خط ساخن لالعالم عن اي اضطهاد و عنف ٌتعرض لع االطفال 

 االسر ضعٌفة المستوى لتوعٌتهم حول معاملة الطفل  اٌجاد وسٌلة للوصول الى

 رفع مستوى المعٌشة لالسرة مادٌا و صحٌا

 تعاون الدولة بتقدٌم اٌعانات لالم او االسرة المحدودة الدخل



 

 

 

 تم بعون هللا 

 

 


