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مـهــارات التـربيـة
األساسيـة للوالدين

حصـانـة ضـد املـخـدرات
 و املـؤثـرات الـعـقليـة
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الطبعة الإولى

�سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  على  بناءا   2002 عام  للتاأهيل يف  الوطني  املركز  تاأ�س�س 
 2002 للعام  الدولة رقم )8(  ال�سمو رئي�س  بقرار من �سمو رئي�س مكتب �ساحب  نهيان رحمه اهلل،  اآل 
ي�سعى  العقلية.  املوؤثرات  و  املخدرة  املواد  الإدمان على  التاأهيل ملر�سى  و  العالج  تقدمي خدمات  بهدف 

الإدمان،  والتاأهيل من  العالج  الوقاية،  متميزة يف جمال  تقدمي خدمات  اإلى  للتاأهيل  الوطني  املركز 
اأن  هو  املركز  روؤية  وعاداتة.  املجتمع  قيم  واحرتام  مع مراعاة  املجتمع  فئات  احتياجات جميع  لتلبية 

الإدمان. والتاأهيل  من  والعالج  الوقاية  يكون مركز رائد ومتميز يف تقدمي خدمات 
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األب الفاضل/ألم الفاضلة

ي�سم هذا الكتيب املهارات الأ�سا�سية للوالدين والتي ت�سمل 
التايل:  

التوا�سل  •
• الت�سجيع

التفاو�س  •
و�سع ال�سوابط  •

الإ�سراف  •
التعّرف علىاأ�سدقاء الأبناء  •

املقدمة:

كّل  فوق  الأبناء  ي�سعان م�سلحة  فالوالدان  الأبناء،  الكبري على م�سالح  الآباء احلر�س  لدى جميع  اإّن 
اجلليلة  املهمة  بهذه  وللقيام  الأذى.  ويجنبوهم  ال�سر  من  يحفظوهم  اأن  اإلى  ي�سعيان  دومًا  وهما  اعتبار، 

ال�سلوكيات  من  اأبنائهم  ووقاية  الدور،  بهذا  للقيام  الالزمة  املهارات  امتالك  من  للوالدين  بّد  ل  والنبيلة، 
واملخدرات. العقلية  املوؤثرات  كا�ستخدام  اخلطرة 

تعزيز عالقات  العقلية من خالل  املوؤثرات  الأبناء خلطر  تعري�س  اأن مينعوا  الوالدان  ي�ستطيع  نعم، 
وم�سب  الرئي�س  العن�سر  فيها  هم  يكونون  ومرتابطة،  متكاتفة  اأ�سرية  بيئة  وبناء  معهم،  التوا�سل 

الأول. الهتمام 

الزاهي  ووجوه فجر غدها  الواعد،  دولتنا  م�ستقبل  الأر�س، رجال  على  التي مت�سي  اأكبادنا  فلذات  اأبناوؤنا، 
الثقة وحدها،  الآخرين، وبهذه  بنا دون  ليثقوا  اأمانة احلوار معهم،  اأن نكون على قدر  لذا يجب  وامل�سرق، 

الزاهية. واآمالهم  اليافعة  اأحالمهم  ونعي�س  عاملهم  من  نقرتب  اأن  ن�ستطيع 

التهلكة  وم�سالك  الأعمال،  �سر  فيوقعونهم يف  يفعل غرينا ذلك،  قد  اليوم،  اأبنائنا  مع  نتكلم  اإذا مل 
اأو من  الآخرين،  اأبناءَك وجّنبهم الطالع على معلومات خاطئة وغري موثوقة من  اإحِم  والأذى.  وال�سياع 

امل�سوؤولة. غري  الإعالم  و�سائل 

اإبداأ  لذا،  اخلطرة.  ال�سلوكيات  من  الأبناء  على  للحفاظ  توعوية  ر�سالة  للتاأهيل  الوطني  املركز  يقدم 
التوعوي. الكتيب  هذا  مب�ساعدة  الرتبوية  مهاراتك  وتنمية  اأبنائك  مع  بالتوا�سل 

به. نفخر  واآمن  �سحي  جمتمع  لبناء  معًا  فلنعمل 



67

املهارات الأ�سا�سية للتوا�سل:
1  اإخرت الطريقة الأكرث مالءمة لتوجيه ال�سوؤال: طبيعة املعلومات التي حت�سل عليها تتوقف ب�سكل كبري على 

طريقة طرحك لل�سوؤال.
اأظهر اهتمامك وحر�سك: ل تلِق اللوم، ول توّجه التهام لأبنائك. فعلى �سبيل املثال، بدًل من اأن تقول:   2

»كيف و�سعت نف�سك يف هذا املوقف؟«، حاول اأن ت�ستبدل قولك بالتايل: »من الوا�سح اأن الأمر كان �سعبًا 
ومعقدًا بالن�سبة اإليك، األي�َس كذلك؟«.

�سجع على اإيجاد احللول للم�ساكل: فعلى �سبيل املثال، بدًل من اأن تقول »اأنَت دائمًا ت�سع نف�سك يف هذه   3
املواقف، اأمل تفكر يف العواقب؟« جرب اأن تقول »يف اعتقادك، هل هناك طريقة اأف�سل للتعامل مع هذا 

املوقف؟«
ا�ستمع جيدًا:  اإذا اأح�س الأبناء اأن والديهم �سي�ستمعون اإليهم باإن�سات ولن يوجهوا اإليهم اللوم فاإنهم    4

�سي�سعرون براحة اأكرث عندما يتحدثون مع والديهم عن املواقف التي يتعر�سون لها.  
�سيطر على م�ساعرك:  قد يوؤدي احلديث مع الأبناء يف بع�س الأحيان اإلى انفعالت من �ساأنها اأن توؤثر على    5

 طريقة التفكري و�سياق احلوار. اخلطوات التالية متكن الوالدين من املحافظة على �سري احلوار 
ب�سكل �سحيح:

- حاول اأن ت�سيطر على الأفكار والنفعالت.
- قيم نف�سك. مثاًل: اإذا اأح�س�ست اأنك غا�سب جدًا ول ت�ستطيع اأن تكمل احلوار، قم باإنهاء احلوار و�سع خطًة 

للتعامل مع املوقف وا�ستعادة احلوار حوله يف مدٍة ل تزيد عن الـ 24 �ساعة من حلظة انتهائه.

يعترب التوا�سل الفعال بني الوالدين والأبناء اللبنة الأ�سا�سية للعالقات العائلية 
القوية. لذا فاإن تطوير مهارات التوا�سل ي�ساعد الوالدين على اكت�ساف 

امل�سكالت يف وقت مبكر.

قبل اأن تبداأ يف احلوار...
•  تاأكد من اأن الوقت منا�سب للحديث واأّنه مبقدورك الرتكيز جيدًا يف عملية 

التوا�سل مع اإبنائك.
•  قم بتجهيز خطة للحوار. 

•  قم بتجميع وترتيب اأفكارك قبل احلديث. 
•  كن هادئا و�سبورًا.

•  قلل من امللهيات التي قد ت�ستت من اأفكارك. 

الـــتــواصـــل

ن�صائح عامة:

كن حا�سر الذهن ومرّكزًا.  •
اأظهر تفهمك.  •

اأظهر لبنك احرتامك له وحر�سك على ال�ستماع اإليه.  •
اأظهر التجاوب والهتمام، واحر�س على التفاعلية يف   •

احلوار.
�سيطر على النفعالت ال�سلبية التي قد ت�سدر عنك.   •

اإحر�س على اإبداء ت�سجيعك لبنك وحاول حتفيز الإيجابيات    •
املتولدة يف احلوار والبناء عليها.
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ت�سجيعهم على الإ�سهام باآرائهم ومقرتحاتهم يف تداول الق�سايا العائلية املرتبطة بالتخطيط والن�ساطات.   •
ت�سجيعهم على الإ�سهام باآرائهم ومقرتحاتهم ملعاجلة الق�سايا العائلية واإيجاد احللول املنا�سبة لها.   •

3. ال�سعور بالأهمية يف العائلة: �سي�سعر الأبناء باأهميتهم يف العائلة اإذا قام الوالدان باخلطوات التالية:
ذكر ما طرحه الأبناء اأثناء احلوار.    •

تخ�سي�س وقٍت لهم يوميًا.  •
م يف املدار�س . القيام بزيارة مدار�سهم وم�ساركتهم الأن�سطة التي ُتَنظَّ  •

جعلهم ي�سعرون اأنك تفكر بهم حتى يف غيابهم.  •
اإبراز الإجنازات التي حققوها يف املدر�سة اأو الأن�سطة املجتمعية.  •

املمار�شات غري امل�شجعة

ال�سخرية من الإبن اأو الت�سكيك يف قدرته على النجاح.  •
مقارنة الإبن باإخوانه اأو اأ�سدقائه.  •

التدخل يف اإجناز املهمة عندما يجد الإبن �سعوبة يف اإمتامها.  •
تذكري اأو معايرة الإبن بف�سله يف ال�سابق.  •

الــتـشـجــيــع

الت�سجيع امل�ستمر ي�ساعد الأبناء على ال�سعور بالر�سا عن  اأنف�سهم ويك�سبهم الثقة عند:
•  جتربة ن�ساطات جديدة     •  القيام باملهام ال�سعبة   •  تطوير عالقات 

�سداقة جديدة   •  تنمية الروح الإبداعية
كِّن الأبناء من اإدراك ثالث  الت�شجيع ي�شاعد على احرتام الّذات لأنه ُيَ

حقائق هي:

1. الإميان بالقدرة على الإجناز و حتقيق الأهداف: �سيدرك الأبناء اأن 
مبقدورهم حتقيق الأهداف اإذا �ساعدهم الوالدان على القيام باخلطوات 

التالية:
حتليل امل�سكلة التي يواجهونها وتفكيكها اإلى جزئيات �سغرية غري    •

ع�سية على الإدراك وقابلة للحل.
تذّكر وا�ستعادة نقاط القوة لديهم والبناء على النجاحات التي حققوها    •

يف املا�سي.
تذّكر وا�ستعادة الطرق التي ا�ستخدموها يف مواجهات التحديات    •

ال�سابقة.

2. اإمتالك الأفكار املبدعة: �سيدرك الأبناء اأن لديهم الكثري من الأفكار 
الإبداعية اإذا �ساعدهم الوالدان يف حتقيق التايل:

• البوح باآرائهم مبطلق احلرية والتعبري احلر والهادئ عن م�ساعرهم 
واأحا�سي�سهم.

ال�ستماع اإلى ما يريدون قوله والتفاعل معه اإيجابًا.  •

اأمثلة لبع�ض العبارات الت�شجيعية

»اأنا اأعلم اأن الأمر مل يكن �سهاًل/ب�سيطًا«  •
»لقد قمَت بعمل رائع«  •

»ثابر على بذل اجلهد الالزم لتحقيق ما تريد«  •
»اأنت جُتيُد القيام بذلك«  •

»اأنت تتعلم الكثري من الأمور«  •
»اأحببت الطريقة التي ا�ستخدمتها للقيام بهذا الأمر«  •

»من الوا�سح اأنك بذلت جمهودًا كبريًا يف هذا املوقف«  •
»اإّنه ل�سيٌء عظيٌم اأن اأراَك تبذل ق�سارى جهدك«.  •

»اأنا فخور جدًا بك«  •
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خطوات حلل امل�شكالت 

1. الع�سف الذهني - ي�ساعد على فتح الآفاق ل�ستقراء الأفكار املمكنة كافًة:
حاول التقّدم بثالثة اقرتاحات حلول لكل م�سكلة بذاتها.   •

كل اقرتاح هو اقرتاح جيد، حتى لو بدا لك �سخيفًا اأو ب�سيطًاً.   •
تبادل الأدوار يف طرح الأفكار.  •

2. قيم لئحة الإقرتاحات:
راجع لئحة القرتاحات مع عر�س الإيجابيات وال�سلبيات املتولدة عن كل اقرتاح بذاته.  •

3. اخرت حاًل:
قم بدمج فكرتني اإذا لزم الأمر.  •

حاول اأن يوافق اجلميع على احلل املقرتح.  •
املتابعة 

قم مبراجعة الأمر مع الإبن بعد تطبيق/ جتربة احللول لتقييم مدى فاعليتها.  •
يف حال عدم فعاليتها، قم مبراجعة الأفكار املقرتحة م�سبقًا.  •

اإذا لزم الأمر، اإبداأ مرة اأخرى بالع�سف الذهني.  •

التفاوض

تتيح هذه املهارة للوالدين م�ساركة الأبناء يف حل امل�سكالت وبناء روح التعاون 
يف الأ�سرة وتعلم الأبناء التايل:

• الرتكيز على احللول ولي�س امل�سكالت    •  التفكري يف عواقب ال�سلوك  
• تطوير مهارات التوا�سل

كيفية التح�شري لعملية التفاو�ض ب�شكل ناجح

الزمن: 
اإخرت وقتًا منا�سبًا ل يكون م�سحونًا بالعواطف ال�سلبية ول يكون اأثناء حدوث 

امل�سكلة اأو اإثرها مبا�سرًة.

املكان:
اإخرت مكانًا مالئمًا تتوفر فيه الأجواء الإيجابية ول يحمل اأي دللت اأو اإ�سارات 

ذات عالقة بامل�ساعر ال�سلبية اأو التاأثريات امل�ستتة لقدرات التفكري والتفاعل 
لدى البن.

الطريقة:
اأخرت م�سكالت �سغرية و حمددة.   •

اأعر�س امل�سكلة بدون انحياز اأو حتامل.  •
اأذكر اأي �سلوك اإيجابي للطرف الآخر.  •

اأظهر ا�ستعدادك لتحّمل جزٍء من امل�سوؤولية عن حدوث امل�سكلة.  •
اأعد قول ما �سمعته من البن للدللة على متابعتك ملا يقوله وتوقف عن الكالم   •

اإذا اأح�س�ست بال�ستياء اأو النفعال اأثناء احلديث.

ن�صائح عامة:

ل حتاول دائمًا حّل امل�سكالت فور وقوعها.  •
ل تقلل من �ساأن الأبناء.  •

ل ت�سع توقعات على نوايا الأبناء.  •
ل ت�ستح�سر املا�سي وحاول تفادي م�سطلحات »دائما«   •

و»نهائيا«.
ل تقف حما�سرًا وواعظًا لالأبناء، جملة ب�سيطة قد تكون   •

كافية لإي�ساح وجهة نظرك.
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اإختبار احلدود: اإن اختبار منطومة الثواب والعقاب، اأو احلدود املو�سوعة والعواقب املقررة لكل �سلوك خاطئ، 
اأمٌر يقوم به الأبناء لختبار مدى حر�س الوالدين على تطبيق العواقب جتاه الأخطاء، وهي اأمٌر طبيعيٌّ ينتج عن 

طبيعة التكوين النف�سي لالأبناء يف مرحلة معينة من مراحل منوهم، وهي حتدٍّ حقيقي للوالدين غالبا ما تكون 
ردة الفعل الأولى بدافع اخلوف على �سالمة اأبنائنا اأو نتيجة غ�سب لعدم الطاعة. ت�ساعد املبادئ التوجيهية 

التالية الوالدين على تاأ�سي�س عواقب منا�سبة يف حالة الإخالل بال�سوابط اأو القواعد املو�سوعة:

• العواقب ال�سغرية اأف�سل.
• جتنب العواقب التي ت�سكل عقابا لك. كك�سر الهاتف املتحرك عند اإخالل الإبن بالقواعد.

• جتنب العواقب امل�سيئة. كحرمان الإبن من الطعام وال�سراب.
• العواقب الفعّالة هي التي تكون حتت �سيطرتك ول ت�سكل مكافاأة لأبنائك.

قد يغ�سب الأبناء اأو ينفعلون عندما يقوم الوالدان بتطبيق العواقب. ل تنفعل وكن ملتزما بالقواعد التي 
و�سعتها.

وضـع الـضـوابـط

ن�صائح عامة:

�سع احلد والعواقب ب�سكل وا�سح.   •
تعامل مع امل�سكلة يف مرحلة مبكرة.  •

جتنب املجادلة والتهديد.  •
قم باملتابعة حال خرق القواعد.  •

قم بت�سجيع الأبناء كل مرة يتم فيها اللتزام بالقواعد   •
املو�سوعة .

و�سع ال�سوابط ي�ساعد الوالدين على تنمية ال�سيطرة الذاتية وامل�سوؤولية لدى 
اأبنائهم، وي�ساعد الوالدين على بناء البيئة الآمنة وكذلك ي�سهم يف تعليم الأبناء 

وتوعيتهم باأهمية اللتزام بالنظام والقواعد.

تنق�سم مهارة و�سع ال�سوابط اإلى خطوتني:

اخلطوة الأوىل: و�شع ال�شوابط

• �سع قواعد وا�سحة وحمددة.
• تاأكد من اأن جميع اأبنائك على دراية وفهم لهذه القواعد.

• تاأكد من وجود لئحة للعواقب.
• كن على ا�ستعداد للقيام باملتابعة الدائمة، واظهر لأبنائك حر�سك على متابعة 

التزامهم بال�سوابط املو�سوعة.

 اخلطوة الثانية: املتابعة

تو�سح الدرا�سات اأن الوالدين ي�سبحان اأكرث فعالية يف و�سع القواعد يف حال 
متابعتهما امل�ستمرة. يكون الأبناء اأكرث اإلتزامًا بالقواعد عند معرفتهم باأن 

الوالدين على متابعة لهذه القواعد وباأنهما �سوق يطّبقان العواقب كافًة يف حال 
عدم اللتزام بال�سوابط املو�سوعة:

• قم بتنفيذ اإحدى العواقب يف حالة الإخالل باإحدى القواعد املحددة.
•   قم بتحفيز الأبناء عند اإظهار التزامهم بالقواعد املتفق عليها.
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3. املراقبة والفح�س- من الأمور التي جتعل الأبناء ي�سعرون باأنك تهتم بهم وب�سالمتهم وتربز اأهمية القواعد 
التي مت و�سعها. وقد ت�سكل حتديًا خا�سًا لبع�س الوالدين كونهم يرغبون بالوثوق باأبنائهم خا�سة عند قيام الأبناء 

يف مقاومة الأمر.
عندما حت�سل على رقم هاتف �سديق اإبنك، قم بالت�سال به، وحتّدث اإلى والد �سديق اإبنك.  •

اإحر�س على مقابلة والتعرف على اأ�سدقاء اأبنائك وتاأكد من اأن الن�ساطات اجلديدة والأماكن التي يرتادها   •
الأبناء اآمنة ومراقبة.

كن على علم بالأماكن اأو الن�ساطات التي يرغب اأبناوؤك بالذهاب اإليها اأو ح�سورها وذلك للتاأكد من وجود   •
�سخ�س بالغ وم�سوؤول ي�سرف عليها.

4. املحافظة واللتزام يف تطبيق عملية الإ�سراف:
يحقق الإ�سراف الفعالية الق�سوى والفائدة املتوخاة عندما ي�سع الوالدان احلدود الوا�سحة، ويقومان مبتابعة 

عواقب ال�سلوك اخلاطئ. قم باحلفاظ على الثبات يف تقدمي املد والتحفيز عند اللتزام بالقواعد.

اإلشــــراف

 ن�صائح عامة:

حافظ على م�ساركة اأبنائك يف ن�ساطاتهم.  •
توا�سل مع اآباء اأ�سدقاء اأبنائك.  •

تعرف على جدول اأبنائك.   •
قم بالتوا�سل مع اأبنائك يف اأوقات خمتلفة.  •

اأجعل اأبنك يقوم باإبالغك اأو اأحد اأولياء الأمور عند الو�سول اإلى   •
املكان املتفق عليه.

قم بزيارة اأو اأجِر ات�ساًل مفاجئًا بالأماكن التي يق�سدها الأبناء.  •
قم بالتوا�سل مع جميع البالغني الذين  يتعاملون مع اأبنائك.   •

الإ�سراف هو جوهر وقلب املمار�سات الفعالة التي يحتاجها الوالدان لرتبية 
اأبنائهم، فاإّن متابعة ومراقبة �سلوك الأبناء واأماكن تواجدهم، مع تطور 

املراحل العمرية لهم، ت�سبح حتديّا �سعبًا بالن�سبة اإلى الوالدين. وت�ساعد 
مهارة الإ�سراف الوالدين على حتقيق اأمن و�سالمة اأبنائهم.

املهارات الأ�شا�شية لالإ�شراف، والتي متّكنك من القيام مبهمة احلفاظ على 

الأبناء وحتقيق �شالمتهم:

1. و�سع قواعد وا�سحة- قم بو�سع بع�س القواعد التي ل تقبل التفاو�س ب�ساأن 
�سلوك اأبنائك وقم بتو�سيحها، مثال:

•   اإعطاء قائمة الهواتف لالأماكن املراد الذهاب اإليها.
•  الإبالغ عن امل�ساركات اخلارجية والفعاليات املراد الإ�سرتاك بها قبل وقٍت 

كاٍف.
• عدم ال�سماح با�ستقبال الأ�سدقاء يف حال عدم وجود اأحد الوالدين يف املنزل. 

2. التوا�سل- التوا�سل املنتظم مع الأباء الآخرين واملدر�سني:
ي�ساعد على تاأكيد اإ�سرتاكك يف ن�ساطات اأبنائك.  •

يوفر م�سادر للتعامل مع امل�سكالت وبناء �سبكة اآمنة لالأبناء.  •
يعلمك بالأماكن اخلطرة اأو الأ�سخا�س الذين ي�سكلون خطورة ب�سكل م�سبق.  •
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3.  احر�س على احلديث مع اأبنائك خا�سًة:
عندما يق�سي ابنك اأوقاتًا اأكرث من الالزم مع اأ�سدقاء جدد.  •

عندما ُيظهر تغريًا �سلبيًا ما يف �سلوكه اأو مفردات كالمه.   •
عندما ُيظهر تراجعًا يف اأدائه املدر�سي.   •

عندما يبداأ بالكذب ويت�سلل خارج املنزل.  •

تاأثري الأقران

�ساعد اأبناءك على اتخاذ القرارات احلكيمة عند اختيار اأ�سدقائهم، ووجههم يف التعرف على املزايا وال�سفات 
التي يجب تقديرها والبحث عنها يف الأ�سدقاء كالحرتام، الأمانة، واللتزام املدر�سي.

لتجنب اخللل الناجت عن التاأثري ال�سلبي لالأقران، قم بق�ساء وقت اأطول مع اأبنائك، و�سجعهم على ممار�سة 
الأن�سطة التالية و�ساركهم القيام بها:

•  الألعاب اجلماعية والريا�سات اخلارجية.
•  قراءة الق�س�س.

•  الأن�سطة والهتمامات الإبداعية )الر�سم، الفنون، الطبخ، ال�سغف والف�سول العلمي(.
• الأن�سطة املجتمعية والثقافية العامة.

•  املنا�سبات العائلية امل�سرتكة مع الأ�سدقاء واأولياء اأمورهم.

تعرف على
أصدقاء أبنائك

 ن�صائح عامة:

قم بال�ستماع لأبنائك.  •
تعرف اإلى اأ�سدقاء اأبنائك وراقب مدى تفاعلهم مع اأقرانهم    •

وطبيعته.

ت�سكل الطفولة والبلوغ املرحلة الرئي�سة للنمو والتغري . غالبًا ما يكون الأبناء 
بحاجة كبرية اإلى اإبهار اأ�سدقائهم وهو ما يفتح جماًل لتاأثري الأقران. اإن 

التعرف على اأقران اأبنائك ي�ساعدك على حت�سني التوا�سل، والتقليل من اأ�سباب 
اخلالفات، وتعليم الأبناء امل�سوؤولية.

يكنك م�شاعدة اأبنائك وزيادة تـاأثريك كالتايل:

1. تعرف على جميع اأ�سدقاء اأبنائك، وقم بتنفيذ اخلطوات التالية:
توا�سل مع اأ�سدقاء اأبنائك واأولياء اأمورهم كّلما �سنحت الفر�سة.  •

اإذهب اإلى مدر�سة اأبنائك، وقم مبراقبة وال�ستعالم عن �سلوكهم، وحاول    •
الطالع على كيفية ق�سائهم لأوقاتهم.

الحظ �سلوكيات اأبنائك واأ�سدقائهم، وتعرف اإلى اأمناط حديثهم يف ما   •
بينهم، وتابع ميول اأبنائك، وحاول اأن ت�سّجع ال�سلوك الإيجابي لديهم.

2. احر�س على امل�ساركة يف بناء �سلوك الأبناء:
�ساعد اأبناءك على معرفة واإدراك م�ساعرهم.  •

ناق�س اأفكار اأبنائك معهم بانفتاح واحرتام.   •
• كن م�سوؤول عن توفري املعلومات اخلا�سة باملوا�سيع التي ت�سكل حرجا عند 

البع�س كاملوؤثرات العقلية.
عّرف اأبناءك على قيمك ومعتقداتك وازرع فيهم القيم العليا واملثل   •

الأخالقية احل�سنة فهي توفر لهم الركيزة ال�سلبة لالنطالق يف مواجهة 
حتديات احلياة واأخطارها.
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الهاتف:  ٧٧٧٧ 44٦ 02

اإذا رغبت يف امل�ساركة يف برامج التدريب اخلا�سة بالإ�سرة التي ينظمها املركز الوطني للتاأهيل 
prevention@nrc.ae :يرجى التوا�سل على الربيد الإلكرتوين

جميع احلقوق حمفوظه لدى املعهد الوطني لالإدمان يف الوليات املتحدة الإمريكية
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