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 لماذا يجب عدم ضرب األطفال؟

فهنالك الكثير من األساليب       . يعتبر الضرب نوعا من أنواع العقاب الجسدي، وهو غير ضروري     
الناجعة، والمناسبة من حيث العمر، والفعالة في توجيه حس المسئولية المتنامي لدى الطفل، ووضع               

ألطفال، إال أنه ال يساهم بشكل       يمكن للعقاب الجسدي أن يكبح ا    . حدود على السلوك غير المقبول  
  . إيجابي في النمو االجتماعي لديهم على المدى الطويل       

 يتعلمون ذلك من خالل تلقي رسائل     همال يعّلم العقاب الجسدي األطفال آيفية السلوك الحسن؛ لكن        
واضحة عما يتوقعه اآلخرون منهم، آأن يعبر هؤالء عن حبهم لألطفال وتقديرهم لهم، وأن يشيدوا                

 . هم عندما يتوصلون إلى فهم المغزى من تلك الرسائل بأنفسهم وبدون أي التباس       ب
يتعلم األطفال بالقدوة؛ فعندما يرون البالغين يعبرون عن غضبهم، وعن السيطرة على اآلخرين       

 . باستخدام أسلوب الضرب، فإن األطفال يفهمون أن أسلوب الضرب أسلوب مقبول          
وعادة ما يلجأ الوالدان إلى ضرب           ... مقبوال لضرب اآلخرين    فقدان سيطرتك على نفسك ليس عذرا      

ونحن ال نقبل هذا العذر من   . أطفالهم عندما يفقدون السيطرة على أنفسهم أو عندما يصيبهم الغضب   
 البالغين لضرب األطفال، إذن لماذا يجب أن نقبل به عذرا للكبار في ضربهم لألطفال؟                

وآلما آان العقاب شديدا، آلما       ...مشاآل في مراحل تالية     يمكن أن يسبب العقاب الجسدي الشديد،    
  :ازدادت نسبة االحتمال في أن ينمو الطفل مصابا بمشاآل ذات عالقة باألمور التالية            

 تدني احترام الذات والثقة بالنفس •
 الجنوح •
 المرض العقلي •
 السلوك العنيف •

  
 )٦١٣  (٧٤٧-٧٨٠٠ :جمعية مساعدة األطفال بأوتاوا، رقم الهاتف

  من جمعية مساعدة األطفال في لندن وميدلسكس) مجاملة(موافقة ب
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  :تشجيع السلوك الحسن

  . إن أشد القواعد متانة لتأسيس سلوك مناسب، هي العالقة الطيبة بين الوالدين والطفل           
  :األمور التي تشجع الطفل على السلوك الحسن        

، حيث أن      )مثل المعانقة واإلشادة    (التعامل اإليجابي تجاه الطفل مع آل سلوك حسن يقوم به             •
 . ذلك أآثر تأثيرا من االنتقاد والعقاب بالنسبة لألطفال الذين يسيئون السلوك         

التغاضي عن سوء السلوك البسيط، والتدخل فقط في حال حدوث مشاآل جادة، أو إذا آان              •
عدم (يتعلم األطفال آيفية التحول إلى السلوك السيئ أو الممانعة           الطفل معرضا للخطر؛ إذ      

ويصابون في صميم    . على الدوام" العين عليهم"عندما تكون ) سماع الكلمة، النفور، العناد    
 ).الصحيح، السليم، الجيد     (قيمة الذات إذا لم يفعلوا أبدا الشيء الصواب         

سلوك المناسب، والقيام بتشجيع وتعزيز     التأآد من فهم الطفل لمعنى السلوك المرغوب، وال    •
 . السلوك المرغوب 

التواصل الواضح مع الطفل أمر أساسي لتدريبه على السلوك الحسن؛ إذ أن األطفال الذين ال             •
يفهمون رسالتنا، ال يتمكنون من تنفيذ ما هو مطلوب منهم، وبالتالي، من المهم لفت انتباه              

 .صيرة ومحددة ق) عبارات (الطفل، والتواصل معه برسائل     
لكل طفل شخصية خاصة، ومجموعة مختلفة من االحتياجات، ومن الضروري بالنسبة للكبار،             
التكيف مع شخصية أطفالهم واحتياجاتهم، آما ال بد أن يتجنب البالغون اللجوء إلى المقارنة بقدر                         

 جميع    وليس هنالك من طفل يتصرف بشكل حسن في    . اإلمكان، والتعلم من األطفال خالل نموهم   
وتقع على آاهلنا، نحن البالغين، مسئولية توجيه سلوك األطفال بحيث يتعلمون من أخطائهم،                   . األوقات 

  ) رضانا  مبارآتنا،  (عندما يحوزون على استحساننا   ) بالسرور، باالنبساط   (ويشعرون باالبتهاج 
  . ، على االنترنت EPOCH NZموقع  .. .المصدر

  
عد التي يضعونها لهم يجب أن تتميز بالتناسق والوضوح وعدم        توقعات الوالدين تجاه أطفالهم والقوا     

 . التناقض 
  

  )٦١٣  (٧٤٧-٧٨٠٠ :جمعية مساعدة األطفال بأوتاوا، رقم الهاتف       
  من جمعية مساعدة األطفال في لندن وميدلسكس     ) مجاملة (بموافقة  
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 )Sexual Abuse(: لجنسيتحدث مع طفلك حول األذى ا
 

من المهم تثقيف األطفال بأمور السالمة، آما هو مهم تثقيف أنفسنا بما نحتاج لمعرفته لكي نبقي على                     
،إليك بعض األمور التي يمكنك القيام بها مع عائلتك، لمنع خطر األذى              .   سالمة أطفالنا ومجتمعاتنا     

  . الجنسي ضد أطفالكم   
  : وضع ما يتعلمونه موضع التنفيذ   ويحتاج البالغون للتعلم والتعليم     

 تعّود التحدث إلى بالغين آخرين حول المواضيع الصعبة          •
عّلم األطفال أسماء أعضاء الجسم؛ فهذا يساعدهم على فهم أجسامهم وتوجيه أسئلة ال بد من           •

 . طرحها، أو من أجل اإلبالغ عن األذى الجنسي الذي قد يسببه شخص آخر         
س المسموح، واللمس غير المسموح، وقل لألطفال األصغر سّنا               عّلم األطفال الفرق بين اللم        •

 . أن يخبروك إذا ما لمس أحٌد أعضاءهم التناسلية       
 . عّلم األطفال أن التكتم عن اللمس غير المسموح ليس باألمر الحكيم          •

  STOP IT NOW, MA ...المصدر
 

  :البالغون بحاجة إلى القيام بمسئولياتهم
لى حدوث األذى، فالكثير من األطفال، السيما الصغار منهم، إنتبه إلى وجود عالمات تدل ع •

 .غير قادرين على حماية أنفسهم من األذى الجنسي
، فسيتم احترام رغباتهم، أآان ذلك خالل اللعب أو المداعبة "ال"ّعلموا أطفالكم أنهم إذا قالوا  •

ل أحد أقرباء العائلة أو على سبيل المثال، إذا آان طفلك ال يريد تقبي. أو المعانقة أو التقبيل
 .أصدقائها، فدعه يصافحه

لجميع أفراد العائلة الحق بالخصوصية في المالبس واالستحمام والنوم ونشاطات شخصية  •
وإذا لم يحترم أحد هذه الحقوق، فيجب على أحد البالغين أن يخبرهم بوضوح عن . أخرى

 .القواعد العائلية
ى جنسيا، فبدون مساعدتك، سوف يستمر األذى أبلغ عن أي شيء تعرفه أو تشك بكونه أذ •

 .بالحدوث
 
 

 )٦١٣  (٧٤٧-٧٨٠٠ :جمعية مساعدة األطفال بأوتاوا، رقم الهاتف
  من جمعية مساعدة األطفال في لندن وميدلسكس) مجاملة(بموافقة 
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  :العقاب
  

  ما هو العقاب؟
  

  . الطفل آنتيجة لسلوك غير مقبول قام به، والهدف من هذا العقاب هو تغيير هذا السلوك            يعاقب  
  

وقد يشمل هذا العقاب، فرض السيطرة، واستخدام القوة واأللم الجسدي لجعل األطفال يتصرفون             
  . بطرق مقبولة  

  : ويتميز هذا األسلوب باستخدام القوة واإلآراه آما في األمثلة التالية        
  

  : على العقاببعض األمثلة
  

 . خبط، رفس، هز، ضربات قوية أو صفعات قوية            •
 . قذف الطفل بأغراض يمكن أن تؤذيه    •
 .تهديد الطفل بالضرر الجسدي     •
 . وضع الطفل في مكان مغلق أو ضّيق       •
 )مثل الغذاء (  حرمان الطفل من االحتياجات األساسية         •

  
  ما هي مخاطر وأضرار أسلوب العقاب؟        

  . الطفل إلصابات، عندما يلجأ الوالد للعقاب الجسدي           هنالك مخاطرة شديدة حيث يتعرض    
.   يمكن أن يسبب العقاب، أذى جسديا، وإعاقات جسدية دائمة، آما يمكن أن يؤدي إلى الموت أحيانا              

وهنالك أيضا مخاطر حدوث مشاآل عاطفية في المستقبل؛ فالكثير من األطفال الذين تعرضوا للعقاب                   
  . سواء آانوا أطفاال أم أفراد العائلة وخاصة عندما يكبرون          في طفولتهم، صاروا يؤذون اآلخرين    

  
  ما هو موقف جمعية مساعدة األطفال إزاء استعمال أسلوب العقاب الشديد؟           

.   تعارض جمعية مساعدة األطفال بأوتاوا، استعمال العقاب تحت أي شكل، آوسيلة لضبط األطفال                    
  . ن العقاب الجسدي   تشّجع الجمعية التربية والنظام الفّعالين، آبدائل ع        

  
 .استعمال العقاب بشكل مفرط، قد ينجم عنه إبالغ جمعية مساعدة األطفال، وإجراء تحقيق بذلك              

 
:إذا احتجت للمساعدة، اتصل بالرقم التالي  

٦١٣  (٧٤٧-٧٨٠٠( 
  

 )٦١٣  (٧٤٧-٧٨٠٠ :جمعية مساعدة األطفال بأوتاوا، رقم الهاتف
 وميدلسكسجمعية مساعدة األطفال في لندن : المصدر
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  )Discipline(السلوك الحسن 
  

 على اتباع السلوك االجتماعي     – من قبل والديه -السلوك الحسن يكون نتاجا لتدريب الطفل وتعليمه      
وعلى العكس من أسلوب العقاب، فإن أسلوب التدريب والتعليم يشكل جزءا ضروريا في           . المقبول

  . لديهالعالقة بين الطفل ووا    
  

  :إن هذا األسلوب من شأنه تحقيق األهداف التالية
 . تنمية القدرة على السيطرة على النفس لدى الطفل        •
 . توطيد االحترام المتبادل والثقة بالنفس وباآلخرين        •
 . إيمان الطفل برغبته في تغيير سلوآه نتيجة لالحترام الذي يجده ويشعر به          •
لطفل على بناء عالقات إيجابية ومسئولة تجاه             القدرة على السيطرة الداخلية مما يساعد ا       •

 . اآلخرين
  

  ما هو الفرق بين أسلوب التدريب والتعليم لتحقيق السلوك الحسن وبين أسلوب العقاب؟             
هنالك فرق شاسع بين األسلوبين، حيث يمكن للطفل أن يسلك سلوآا حسنا ومقبوال بدون معاقبة أو 

  .استخدام أسلوب عنف ضده
ون توقعات الوالدين متسقة ومالئمة مع عمر الطفل ومرحلة نموه، وهنالك من الضروري أن تك

  :أساليب وممارسات جيدة أثبتت فعاليتها ومنها
  :أساليب التربية الطيبة تشمل ما يلي

  
 التوجيه اإليجابي لقاعدة معينة •
 المدح واإلشادة •
 بسط النموذج الجيد والقدوة الحسنة •
 ا الطفل واإلبقاء عليها بشكل مستمراالتفاق على الحدود التي ال يتعداه •
 وضع التوقعات المناسبة حسب عمر الطفل ومرحلة نموه •
 ضرورة تنفيذ ما تم االتفاق عليه من قبل آل أفراد العائلة •
 اإلرشادات الشفهية وغير الشفهية •
 مثال حرمانه من –إذا سلك الطفل سلوآا غير مقبول، ُيحرم من شيء يحبه لمدة معينة  •

 لسل التلفزيوني المحبوب لديه ليوم آاملمشاهدة المس
 أن يكون الطفل طرفا لحل مشكلة هو طرف فيها •

  
  يمكن للطفل أن يعلم نفسه إتباع السلوك الحسن إذا وجد الدعم والتشجيع من اآلخرين وعومل باحترام

 
:إذا احتجت للمساعدة، اتصل بالرقم التالي   

٦١٣  (٧٤٧-٧٨٠٠( 
 

  )٦١٣  (٧٤٧-٧٨٠٠ :وا، رقم الهاتفجمعية مساعدة األطفال بأوتا
 من جمعية مساعدة األطفال في لندن وميدلسكس) مجاملة(بموافقة 
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  :الطفل بمفرده في المنزل
  

  متى أستطيع ترك طفلي بمفرده في المنزل؟       
  

 16قل من ينص قانون خدمات الطفل واألسرة، على أنه ال يحق ألي شخص مسئول عن طفل عمره أ          
  . عاما، ترآه بمفرده دون اتخاذ التدابير الضرورية، والحازمة في تلك الظروف، لمراقبته والعناية به                

  
  ماذا يجب على الوالدين فعله؟     

ال بّد على   .  عاما بمفردهم١٢تنصح جمعية مساعدة األطفال بأوتاوا، بأّال ُيترك األطفال من هم دون      
  . ن الطفل، التأآد من أن المراقبة والعناية آافيتان للطفل          الوالد أو الشخص الكبير المسئول ع     

  
  :يجب على الوالدين األخذ بعين االعتبار ما يلي      

 عمر الطفل   •
 مستوى نمو الطفل  •
 قدرة الطفل على التواصل واالتصال باآلخرين       •
 الفترة من النهار أو الليل     •
 طول الفترة التي سيبقى فيها الطفل بمفرده         •
 بة من الطفل خالل هذه الفترة      مقدار المسئولية المطلو   •
 مستوى جدارة الطفل على اتخاذ القرار المناسب        •
 سرعة وصول األهل أو البالغين أو األصدقاء أو الجيران، إلى الطفل إذا احتاج المساعدة               •
 سالمة بيئة المنزل والجيران     •
 قدرة الطفل على التعامل مع مواقف سابقة مماثلة        •

  
أنتم الوحيدون الذين    .   رهم في حال ترآهم بمفردهم في المنزل       تحدثوا إلى أطفالكم وناقشوا مشاع      

  . تستطيعون اتخاذ القرار بهذا الخصوص    
  

 )٦١٣  (٧٤٧-٧٨٠٠ :جمعية مساعدة األطفال بأوتاوا، رقم الهاتف       
 من جمعية مساعدة األطفال في لندن وميدلسكس     ) مجاملة (بموافقة  
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  تحدث مع طفلك
 

مفيدة للبقاء على تواصل بإشراآهم في النقاش،            )  سنة١٨-١٣بين  (يمكن أن تكون أحاديثك مع أطفالك     
في معظم     .  جزءا من الحياة اليومية   ويجب أن تكون األحاديث    . ..آما يمكن أن تكون بالغة التأثير   

لذا ابحث عن فرصة تتكلم فيها مع ابنك أو ابنتك          ...  األحيان يجري الحديث بحضور أناس آخرين       
  . الحدث بمفردهم، بعيدا عن أشقائه وشقيقاته أو أي شخص آخر         

  
فعال هو   يجب التأآد من إصغائك بشكل جيد إلى ما يقوله طفلك، وأيضا إلى ما ال يقوله؛ فالتواصل ال             

  . المدخل ألية عالقات قوية    
  

  ...بعض األفكار األساسية للوالدين    
  

 األطفال يستحقون االحترام     •
 يجب على البالغين احترام األطفال، وتوقع االحترام المتبادل منهم          •
 يجب على البالغين إظهار االحترام ألصدقاء أطفالهم          •
 ال توبخ طفلك أو تهزأ به أمام أقرانه أبداً        •
  المرات التي تطرح فيها أسئلة على األطفال سعيا وراء آرائهمانظر في عدد •

  
.   إن إحدى أآبر المشاآل خالل فترة المراهقة هي صراع القوة، الذي ينشأ بين األطفال والبالغين         

أي من حيث أنه النتيجة المنبثقة عن آون األطفال يريدون             . ..اعترفوا بصراع القوة آما هو عليه      
  . وابحثوا عن أساليب للعمل معا حتى النهاية      . .. ي عالم البالغين  اإلحساس بأنهم أقوياء ف     

  
  

، وهم بحاجة إلى وقت لالستمتاع      )مبتدئين(األطفال في هذا العمر هم بالغون في طور التدّرب        ...
ويعود األمر للبالغين في خلق توازن بين الحرية واالستقاللية، مع وجود تقدير               .. .والتعلم  ) المتعة(

  التدخل بهذا الشأن   صائب حول لحظة     
  

  )٦١٣  (٧٤٧-٧٨٠٠ :جمعية مساعدة األطفال بأوتاوا، رقم الهاتف       
 من جمعية مساعدة األطفال في لندن وميدلسكس     ) مجاملة (بموافقة  
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  !ال تهّز طفال على اإلطالق

  
  . إن رعاية الطفل واالعتناء به، مسئولية جسيمة       

 لطفل قضى وقتا طويال في البكاء دون أن تتوصل إلى معرفة السبب            ربما يكون ا •
 )لم تعد تتحمل أآثر  (ربما تكون منهكا من التعب، وقد فقدت صبرك      •

  
أن تغضب هو أمر مقبول، ولكن أن تهز الطفل من عمر مبكر فهذا غير مقبول أبدا، ألن هز الطفل قد                 

  . يسبب وفاته 
  

طفال عندما يكونون بحاجة إلى شيء ما، واألطفال العاديون             متى يبكي األطفال؟ عادة ما يبكي األ    
  :يبكون إذا آانوا 

 جائعين  •
 متعبين •
 مبّللين •
 )منزعجين (متضايقين  •

ألم  (قد يبكي األطفال األصحاء لساعتين أو ثالثة في اليوم، ويمكن أن يبكي الطفل المصاب بمغص            
  .  أن ُيرفع وُيحمل  و ال يريد الطفل، في بعض األحيان، سوى      .  طوال النهار )  البطن

  
  :حاول القيام بهذه األمور   

 أعط الطفل زجاجة ماء بارد سبق غليه         •
 بطن الطفل بلطف    ) تمسيد (قم بتدليك  •
 عند مصها ) باالنشراح (، ألنه يشعر بالراحة    )مصاصة   (أعط الطفل لّهاية     •
 قم بتمشية الطفل أو هدهدته أو ضمه إلى صدرك بحيث يتمكن من الشعور بنبضات قلبك              •
 طفلك أو تحدث إليه    غّن ل •
 غّط الطفل بغطاء خفيف       •
اتصل بأحد أصدقائك أو أقربائك لتحدثه عن إحباطك، أو لمعرفة ما إذا آان بإمكانه التخفيف                 •

 لبعض الوقت   ) يريحك، يساعدك (عنك 
يمكن ألآثر الوالدين صبرا، أن يصبح عصبي المزاج أو يصيبه الغضب، عندما يستمر الطفل في              

وإذا   .. .وقد يشعر باللجوء إلى هز الطفل أو ضربه         .  رغم من جميع الجهود المبذولة   الهيجان والبكاء بال    
شعرت الشيء ذاته، فامنح نفسك بعض الراحة من الطفل، وسّلمه إلى شخص آخر، أو ضع الطفل في                

  . سريره، إذا لم تجد أحدا لمساعدتك   
  

  إن شعورك بالغضب واإلحباط هو أمر عادي، وينبغي أال ينعكسا على طفلك          
  

   )٦١٣  (٧٤٧-٧٨٠٠  :إذا آنت بحاجة للمساعدة، اتصل بهذا الرقم       
  )٦١٣  (٧٤٧-٧٨٠٠ :جمعية مساعدة األطفال بأوتاوا، رقم الهاتف       

  من جمعية مساعدة األطفال في لندن وميدلسكس     ) مجاملة (بموافقة  
Never shake a baby – Arabic 
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  تحّدث إلى طفلك
  

  . تحدث إلى طفلك واستمع له     
 الفعال بين الطفل والوالد هو أساس بناء قيمة الذات لدى طفلك وتعزيز عالقات حب              إن التواصل

  ... ابق على اتصال مباشر مع طفلك، وأصغ باهتمام لما سيقوله          . وتشجيع مع اآلخرين 
  

 تحدث مع طفلك وجها لوجه        •
 استعمل آلمات وجمال يفهمها األطفال       •
 ال تستعمل الكثير من األفكار في التواصل      •
 )آرر ما قاله طفلك بأسلوب آخر       (غة ما سمعته من طفلك    أعد صيا •
 أعط توجيهات واضحة ومنطقية في تحديد السلوك الصحيح الذي تريده           •
 تأآد أن رسائلك غير الشفهية ال تتداخل أو تتعارض مع رسائلك الشفهية          •

  
  .. . امدح طفلك عندما يطرح أسئلة    

 اجعل رسائلك آاملة ومحددة     •
 أبقي على اتصال بصري معه لتعزيز التواصل        انتبه بشكل تام إلى طفلك و      •
 ابتعد عن التفكير حول جوابك قبل أن تسمع من طفلك آل ما يريد قوله          •
 عّلم طفلك عدم المقاطعة، واجعل نفسك نموذجا على ذلك         •
 اطرح أسئلة إنشائية تشجع على النقاش، بدال من األسئلة التي تكون اإلجابة عنها نعم أو ال             •
 ، وأجب بنفس الطريقة آما تفعل مع أصدقائك         )اإلشارة، الحرآات    (الجسد  انتبه جيدا إلى لغة     •

  
  . .. شّجع على القيام بالمسئولية   

  مشاآلهم بمفردهم أآبر عدد ممكن من  اسمحوا ألطفالكم بحل     •
 اترك طفلك يجيب على بعض األسئلة التي طرحها          •
 ال تنجز عمال للطفل إذا آان بمقدوره إنجازه بمفرده       •
 اطرة شجع طفلك على المخ     •
 ) إنجازاته  (امدح تصرفاته اإليجابية      •
 رّحب بأفكار طفلك ومشاعره وخذها بعين االعتبار       •
 ال بأس من أن يرتكب الطفل بعض األخطاء         •
 ساعدك طفلك على الموازنة بين الخيارات وتحّمل نتائجها           •
 أبلغ طفلك عن دعمك له    •
 قم بزيادة المسئولية على عاتق طفلك       •
 من خالل االبتسام والعناق     قدم المدح لطفلك بدون آلمات،      •

 
 

 )٦١٣  (٧٤٧-٧٨٠٠ :جمعية مساعدة األطفال بأوتاوا، رقم الهاتف       
 من جمعية مساعدة األطفال في لندن وميدلسكس     ) مجاملة (بموافقة  
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  من الذي يستطيع مجالسة طفلي ومراقبته خالل غيابي؟     

  
، إلى    )ولي األمر(مجالسة األطفال هي نقل مسئولية رعاية األطفال من أحد الوالدين أو الوصي         

من أجل مجالسة األطفال بنجاح، ال بد من انخراط الجميع في التخطيط لتحقيق               . شخص آخر مسئول  
  ) السالمة، التدابير االحترازية   (ان األم

  
ال بد للوالدين من ضمان أن الشخص الذي يختارانه لمراقبة أطفالهما خالل غيابهما مؤقتا، هو               

  . شخص مسئول ويمكنه اإلبقاء على األطفال في أمن وسالمة       
  

  من الذي يستطيع مجالسة األطفال؟     
  

على قدرتهم في االعتناء باألطفال، وعلى      عاما، الذين برهنوا   ١١البالغون أو األطفال أآبر من    
  . التصرف بمسئولية في حاالت الطوارئ     

  
 سنوات بمفرده، لكي يعتني بإخوته أو بأطفال     ١٠يعد خرقا للقانون قيامك بترك طفل أصغر من   

  .  عاما، بالعناية باألطفال اآلخرين ١٢بالسماح لألطفال أآبر من   ) ننصح (ونوصي   . آخرين
  

ل آامل ساعات الليل أو النهار، فقد تحتاجون الستخدام أحد ما لالعتناء بأطفالكم                     إذا آنتم تعملون خال 
أمامكم عدة خيارات مثل مراآز تقديم الرعاية لألطفال، وتقديم الرعاية            .  عندما تكونون في العمل 

بإمكانكم    . الحضانة، ومراآز الرعاية التي ال تحتاج إلى تسجيل        ) مدارس(لألطفال في المنزل، ودور     
  .أيضا استخدام أحد ما ليأتي إلى منزلكم ويعتني بأطفالكم          

وابحثوا أيضا     . Day Care أو  Day Nurseriesفّتشوا في دليل الصفحات الصفراء تحت عنوان            
، عن أشخاص     Employment Wantedتحت عنوان   )  الجرائد (في قسم اإلعالنات بالصحف      

  . يعتنون باألطفال في المنطقة التي تسكنون بها      
  . الحكومة مساعدة مالية لرعاية أطفال األسر ذات الدخل المنخفض             تقدم

  
  جمعية مساعدة األطفال في أوتاوا     

  الجنسية والهجرة  –حكومة آندا  :  المصدر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Who can babysit or watch my child for me while I am away? - Arabic 


