
ي تغيبك عن بعض الأحداث. صارح طفلك بالسبب والتوقيت
ي يع�ن

 قد يالحظ طفلك أن جدولك الزم�ن
اتيجيات: ن عليك فيه أن تتغيب عن االأشياء. وحاول بعض هذه االس�ت الذي يتع�ي

  ل تقطع وعوداً ل يمكنك الوفاء بها. ففي بعض االأحيان، تحدث بعض االأشياء عىل نحو
نم به كي ال تبالغ بوعد طفلك أو تخيب أمله.  غ�ي متوقع، لذا كن عىل دراية بما تل�ت

ن الوالد والطفل. ابط ب�ي   ابحث عن نشاط أو حدث خاص لتعزيز الوقت المخصص لل�ت
 وسيساعد ذلك طفلك عىل الشعور بمزيد من االرتباط بك عندما ال تتمكن من التواجد معه.

ة للعمل الذي تقوم به. فإعطاء هدف لغيابك قد يشعر ح الأهمية الكب�ي   ا�ش
ء من الراحة. ي

 طفلك ب�ش

ي تتخذها للبقاء آمناً:
ح احتياطات السالمة ال�ت  ا�ش

ة الوقاية واستعمال التدريب الذي تلقيته. ووضح أنه ال توجد  ارتداء حزام االأمان وارتداء س�ت
ي تحتاجها للحفاظ عىل سالمتك.

طريقة لضمان سالمتك ولكن لديك كل االأدوات ال�ت

ي العمل.
تك وحزامك الذين ترتديهما �ن  وأِر طفلك س�ت

ه ح لطفلك أنك جزء من فريق وأن فريقك مهم جداً من أجل سالمتك. وأخ�ب  وا�ش
ي الفريق، وماذا يفعلون للحفاظ عىل سالمتك وماذا تفعل للحفاظ

 من هم زمالئك �ن
عىل سالمتهم.

ح عملك. وأعط أمثلة توّضح كيف تبذل قصارى جهدك  تأكد من استعمال لغة تتناسب مع العمر عند �ش
ي العمل. وناقش كيف تساعد الناس 

للحفاظ عىل أمن المجتمع وترسم صورة لما يبدو عليه يومك العادي �ن
ي مساعدة االآخرين

ي العثور عىل أمثلة من أفعاله �ن
 وتحميهم وتمنعهم من إيذاء االآخرين. وساعد طفلك �ن

ي حياته الخاصة. 
�ن

لـمـاذا تـتـغيـب دائـمـاً؟

هل يتسم عملك بالخطورة؟

مـا هـي وظـيـفـتـك؟

]من 2 إىل 5 سنوات[

طة/  ي ]موظف �ش
"بصف�ت

طة... طي / مدير �ش �ش
ي هي مساعدة 

الخ[ وظيف�ت
الأشخاص الذين يحتاجون 

المساعدة. كيف تساعد 
ي حياتك؟

الناس �ن

، أقوم بالكث�ي  ي
ي وظيف�ت

"�ن
من الأشياء المختلفة، أساعد 
من يحتاج المساعدة وأحاول 

أن أجعل الناس يشعرون 
بالأمان وأقوم بإنفاذ 

القانون".

]من 6 إىل 10 سنوات[

تعزيز سالمة موظفي إنفاذ القانون عن طريق الصحة الأ�ية:

مساعدة طفلك الصغ�ي عىل فهم مهنتك
احات  اً ما يواجه أطفال موظفي إنفاذ القانون تحديات فريدة عندما يتعلق االأمر بفهم وظيفة آبائهم. ويرد فيما يىلي بعض االق�ت كث�ي

 للمساعدة عىل توجيه محادثات محتملة وصعبة قد تخوضها مع طفلك حول ما تفعله لكسب العيش.
ي لطفلك.

تأكد من تكييف محادثتك مع الفهم النما�أ



ي إظهار عالمات القلق عند مناقشة مخاطر وظيفتك. فاحرص عىل معالجة 
قد يبدأ طفلك �ن

مشاغله وطمأنته عن سالمتك. وذكره أنك تحمي المجتمع الذي يعيشون فيه.

ب من التوتر، ويركز عادة عىل ما يمكن أن يحدث. وتشمل بعض  والقلق هو �ن
:  عالمات القلق الشائعة ما يىلي

  التخوف المفرط والمستمر
  مشاكل النوم

ن واالنفعالية ك�ي   قلة ال�ت
i االأرق  

ن القيام به إن رأى سالحاً نارياً <<<  خ�ب طفلك بما يتع�ي

ي خدمتك. وتعليم السالمة 
 وساعد عىل فك اللغز الذي يكتنف االأسلحة المستعملة �ن

االأساسية للسالح الناري يزيل بعض الفضول الذي قد يكون لدى االأطفال.

والطريقة الأوىل للوقاية من حوادث الأسلحة النارية هي حفظ هذه الأسلحة 
ي خزنة ذات 

ي مكان بعيد عن المتناول و�ن
ي مكان آمن. ويجب حفظ االأسلحة �ن

�ن
ي إضافة 

قفل وإفراغها من الرصاص. وفكر عندما ال تحمل سالحك الناري معك �ن
قفل عىل الزناد، وصندوق مخصص للسالح الناري يكون ذو قفل. ونّم مهارات تكيف جيدة لدى طفلك. وابحث عن منافذ صحية للتوتر والقلق. فممارسة 

التمارين الرياضية أو كتابة المذكرات أو مناقشة مشاعرك �احًة، كلها طرق من أجل التعامل 
مع التوتر والقلق.

وإذا أدى القلق إىل رفض طفلك الذهاب إىل المدرسة أو الخوف من العالم الخارجي أو 
ن فاحجز موعداً مع طبيب طفلك. ك�ي صعوبة ال�ت

 ii .وتصيب اضطرابات القلق طفالً من كل ثمانية أطفال

السالمة فيما يخص عـالمـات القـلـق
الأسلحة النارية

  i   http://kidshealth.org/en/parents/anxiety-disorders.html# actualizado marzo 2014.
  ii  https://adaa.org/living-with-anxiety/children/treatment
  iii  Baxley, F., & Miller, M. (2006). Parental misperceptions about children and firearms.  
    Archives of pediatrics & adolescent medicine, 160(5), 542-547.

 "إذا رأيت سالحاً ناريا فال تلمسه، 
غادر الغرفة وأخ�ب شخصاً بالغاً".

39%
36%

ي يوجد فيها
ي المنازل ال�ت

 و�ن
سالح ناري أفاد

ففي

ي 
من الأطفال بإمساكهم السالح الناري، و22 �ن

 iii .المائة من هؤلء الآباء لم يكونوا عىل دراية بذلك

ن 5  اوح أعمارهم ب�ي يعرف الأطفال الذين تـ�ت
و14 عاماً مكان السالح الناري للوالد دون أن 

يدري الوالد بذلك. 

ي 
ي المائة من المنازل ال�ت

�ن
يوجد فيها سالح ناري

هذا المنشور هو واحد من سلسلة. لمزيد من موارد دعم الأ�ة ، يرجى زيارة:
http://www.theiacp.org/ICPRlawenforcementfamily

طة المجتمعية )ICPR( التابع لـ IACP لتوف�ي التوجيه والمساعدة لوكاالت إنفاذ  تم تصميم معهد عالقات ال�ش
ن عىل الثقافة والسياسات والممارسات. ك�ي ي تسعى إىل تعزيز ثقة المجتمع ، من خالل ال�ت

القانون ال�ت
 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بنا عىل…

ICPR@theIACP.org theIACP.org/ICPR 800.THE.IACP

 تـكـمـلـة مساعدة طفلك الصغ�ي عىل فهم مهنتك ...
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