الوالدان
ه ّون عليك الحياة
•

•حدّ د ما هي أهم األشياء يف حياتك.
فاألشخاص أكرث أهمية من األشياء ،من
املهم دامئًا أن تعانق طفلك وتلعب معه
وتكلّمه.

•

أهم من النظافة .لن يرى أحد
•الرتتيب ّ
الغبار الذي يكسو القطع الخشبية،
ولكن األلعاب املبعرثة عىل األرض تشكّل
خط ًرا .اجمع األلعاب يف صندوق وضعه
يف الزاوية .ستبدو الغرفة أفضل بكثري.
سرييحك األمر ولن يستغرق سوى بضع
دقائق.

•

•كن منظّ ًم قدر استطاعتك .أع ّد قامئة
يومية باألعامل التي عليك إنجازها،
ميكن أن يشمل ذلك التخطيط للوجبات
والتنظيف واملهامت واملواعيد وأي يشء
آخر تحتاج إىل القيام به يف ذلك اليوم.

•

•جد طرقًا إلنجاز األمور برسع ٍة وسهولة.
هناك طرق الختصار الوقت والجهد ،كأن
مثل حسا ًء يكفي لوجبتي طعام،
تع ّد ً
عىل أن تضع نصف الكمية يف املج ّمد
(الفريزر) الستخدامها يف يوم آخر .اقض
قدر ما تستطيع من حاجاتك عرب الهاتف
أو اإلنرتنت.

•

•تقاسم العمل .ليس عليك إنجاز كل يشء
بنفسك ،تقاسم العمل مع رشيكك إن
أمكن .اطلب مساعدة األصدقاء وأفراد
العائلة ،اطلب من أحد الجريان أو
األصدقاء أن يرعى طفلك ملدة ساعة أو
نحو ذلك وخذ قسطًا من الراحة ،وميكنك
باملقابل أن ترعى طفلهم أو تقدم لهم
خدمات أخرى.

•

•استعدّ للمشكالت قبل وقوعها .ستبدو
حجم إذا فكرت مسبقًا
املشكالت أصغر ً
مثل إذا
يف كيفية معالجتها ،فامذا ستفعل ً
ارتفعت حرارة طفلك أو مرضت جليسته؟

كن ممت ًنا لنفسك عىل ما تنجزه ،وال
تشعر بالذنب إزاء ما مل تنجزه.

For an electronic version of this MAKE LIFE EASIER FOR YOURSELF tipsheet, please contact: DCA.public.inquiries@phac-aspc.gc.ca.
Pour recevoir une version électronique de la fiche de renseignements SIMPLIFIEZ VOTRE VIE, veuillez s’il vous plaît contacter :
DEA. renseignements.publiques@phac-aspc.gc.ca.

ما األمور التي ميكنها االنتظار؟
هل هذا أمر رضوري أم ثانوي؟

أمثلة عىل األعامل الثانوية:

عندما تشعر أن عليك فعل الكثري من األمور،
قليل وأع ّد قامئة بجميع األعامل التي
توقف ً
يجب إنجازها .ح ّدد ما إذا كان العمل رضوريًا
أو ثانويًا ،وأبدأ باألعامل الرضورية .ليس عليك
التفكري يف الحال يف األعامل الثانوية التي
ميكنها االنتظار.

•
• •اغسل املالبس
• •نظّف الحامم
قص العشب
• • ّ

أمثلة عىل األعامل الرضورية:

•
•
•
•
•

•أطعم طفلك.

•اهت ّم بالطفل املريض.

•خذ قسطًا من الراحة ومارس الرياضة.
•ادفع فواتريك.

•احرص عىل أن يذهب طفلك إىل املدرسة
أو روضة األطفال.

ما األمور التي ميكنك الحصول عىل املساعدة
إلنجازها؟
تواصل مع مجتمعك املحيل.

•نظّف األرض

ميكن لدعم الجريان واألصدقاء واألرسة أن
حل العديد من املشكالت .ابق
يه ّون عليك ّ
عىل اتصال مع أرستك وأصدقائك ،وتواصل مع
أشخاص آخرين.

ال ميكنك تأجيل األعامل الثانوية إىل األبد ،فإذا
مل يعد هناك مالبس نظيفة الرتدائها ،يصبح
عمل رضوريًا .اسأل نفسك:
غسيل املالبس ً
“هل سترتتب نتائج سلبية عىل عدم إنجاز
هذا العمل؟” ،فإذا أجبت بنعم ،إذن هو عمل
رضوري.
قم بإنجاز األعامل الرضورية بينام تستمتع
بوقتك مع األرسة واألصدقاء.

•
•
•

•اشرتوا الطعام وأع ّدوه كمجموعة أو ج ّرب
استخدام برنامج املطبخ املجتمعي.
•رتّب تنقالتك ضمن مجموع ٍة مستخدمني
سيارة واحدة بالتناوب.
•انضم لربنامج تعاوين ملجالسة األطفال،
حيث يتبادل األهايل وقت مجالسة األطفال
بدلً من دفع املال لذلك.
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