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ــة  ــدي الرعاي ــن فاق ــال م ــان األطف ــة يف احتض ــأرس الراغب ــه ل ــي موج ــب تعريف كتي
األرسيــة مــن مختلــف األعمــار والفئــات إىل جانــب فئــة أصحــاب الهمــم. ويتضمــن 
هــذا الدليــل العديــد مــن املعلومــات ســواء القانونيــة أو الخدمــات االجتماعيــة 
املوجهــه لــأرس الحاضنــة ضمــن االطــار الترشيعــي لاحتضــان، فضــاً عــن اشــتماله 
عــى املهــارات الرتبويــة املتنوعــة للتعامــل مــع األطفــال والتعــرف عــى الربامــج املتوفرة 
ــرى يف  ــة األخ ــة املعني ــات االجتماعي ــن الجه ــا م ــة وغريه ــة األرسي ــة الرعاي ــدى هيئ ل

املجتمــع.
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قبــل

االحتضــان
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 ما هو
االحتضان؟

نظــام للرعايــة البديلــة يهــدف إىل تحفيــز األرس اإلماراتيــة عــى تربيــة وتنشــئة طفــل مــن فاقــدي الرعايــة 
األرسيــة وفقــاً لــرشوط ومعايــري واجــراءات محــددة، حيــث تقــوم األرسة بتلبيــة احتياجــات الطفــل وتوفــري 
البيئــة املناســبة لنمــوه الســليم، وذلــك مــن خــال خلــق بيئــة متوازنــة ومتســاوية يف الحقــوق والواجبــات.
ويتــم متابعــة الطفــل مــن قبــل أخصائيــني اجتماعيــني ونفســيني مــن الهيئــة للتأكــد مــن عــدم تعرضــه 
ألي نــوع مــن أنــواع االســاءة أو االســتغال أو اإلهمــال والتأكــد مــن االســتقرار النفــي واالجتماعــي للطفــل 
ــر  ــاهم يف تطوي ــح يس ــرد صال ــع كف ــل يف املجتم ــج الطف ــو دم ــان نح ــعى االحتض ــا يس ــل األرسة. كم داخ

الدولــة مســتقباً.

وتجــدر االشــارة اىل أن االحتضــان هــو املصطلــح املتعــارف عليــه يف الــدول العربيــة واإلســالمية 
كبديــل للتبــي يف إطــار محــددات تتوافــق مــع مبــادئ الرشيعــة االســالمية.
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    ما هي التحديات اليت يجب أن تكون األرسة الحاضنة عىل دراية بها ؟
يقــوم فريــق العمــل بالــرد عــى كل االستفســارات وتقديــم املعلومــات الازمــة لــأرسة الــي ترغــب 

يف احتضــان الطفــل وتعريفهــا   بأبــرز التحديــات الــي ســتوجهها ومنهــا: 

التقبل املتبادل بني 
األبوين الحاضنني 
والطفل املحتنض 
)خاصة ملن تجاوز 

عمر الرضاعة(

تحقيق االنسجام 
املتبادل وخاصة 
يف املراحل األوىل 

لاحتضان.

تقبل األرسة 
املمتدة واألطفال 

البيولوجيني للطفل 
املحتنض.

اختاف املامح 
واألسماء وكيفية 

التعامل معها.

الغرية بني األبناء 
والكفاءات األبوية 

للتعامل معها.

تعرض الطفل 
املحتنض  لإلساءة 
غري املقصودة أو 

املقصودة من قبل 
املحيطني.

شعور الطفل 
املحتنض باالختاف.

معايشة الطفل 
املحتنض لواقعه 
واالنسجام معه.

تحديات مصارحة 
الطفل املحتنض 

بواقعه ومساعدته 
لفهم ماضيه.

تحديات خاصة 
بتأخر اصدار 

املستندات الثبوتية.

تقبل الطفل 
املحتنض لذاته كونه 

محتضنا وليس 
طفاً بيولوجياً 

لأرسة. 

تحديات خاصة 
بتقبل املجتمع 

املحيط .

تحديات الدمج 
الكامل )وأدوات 
التعامل معها( .

تحديات يف املدرسة 
والتعليم و أدوات 

التغلب عليها.



دليـل االحتضـان العـائـيل  |  7

 كيف تستعد
 الستقبال الطفل

املحتنض؟
تخضــع األرسة املتقدمــة لاحتضــان لربنامــج تدريــي مبــديئ ُيمكّنهــا مــن االســتعداد النفــي الســتقبال 

الطفــل والــذي يركــز  عــى عــدة محــاور منهــا: 

بنود االتفاقية الي تحدد العاقة بني األرسة الحاضنة وهيئة الرعاية األرسية.

حقوق الطفل املحتنض ودور األرسة الحاضنة يف منح الطفل كافة الحقوق املنصوص عليها 
يف القوانني املحلية والدولية.

االحتياجات النفسية والعاطفية للطفل املحتنض وكيفية اشباعها.

التحديات الي تواجه األرسة الحاضنة وكيفية التعامل معها.

ــا  ــة وأهميته ــة املتابع ــح آلي ــمل رشح وتوضي ــي تش ــة وال ــل املتبع ــة الطف ــات حماي منهجي
ــه. ــب حيات ــة جوان ــمل كاف ــل وتش ــى كل طف ــق ع ــي تطب ــة ال ــات الرتبوي واملخطط

استعداد األرسة و األرسة املمتده لاحتضان. 
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 ما الذي يجب أن
 نعرفه لدى احتضان

طفل من ذوي الهمم

 يتم توعية األرس املتقدمة الحتضان أطفال من ذوي الهمم بأنواع اإلعاقات وخصائص كل منها بشكل
 عام والرتكيز عى توعيتهم باإلعاقة الخاصة بالطفل املحتنض وذلك من خال

 تجهيز البيئة املناسبة 

االحتياجات النفسية 
والعاطفية للطفل 

الرعاية الصحية والخدمات 
العاجية

توفري التعليم املناسب يف 
جميع مراحله

حقوق األطفال من أصحاب 
الهمم وكيفية حمايتهم

تقبل الطفل لذاته

التأهيل املناسب لسوق العمل

الدمج

نوع االعاقة وأدوات التعامل معها والرشكاء 
املتواجدين للدعم بعد  االحتضان
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كيفية تقديم مفهوم االحتضان ألفراد األرسة:

كن عىل علم بحقوق الطفل )قانون وديمة):

ــول  ــل وص ــان قب ــوع االحتض ــة موض ــى مناقش ــة ع ــراد األرسة البيولوجي ــجيع أف ــم تش يت
الطفــل املحتــنض وتوضيــح أســبابه وطلــب الدعــم يف حــال الحاجــة مــن الجهــات املختصــة.

توزيــع األدوار عــى أفــراد األرسة ممــا يجعلهــم يشــعرون باملســؤولية املشــرتكة حيــث أنهــم 
يعــدون أساســاً يف نجــاح عمليــة االحتضــان. 

توجيههم اىل كيفية بناء العاقة االيجابية مع الطفل املحتنض.

تنظيم االجتماعات العائلية املستمرة للسري قدماً يف إتمام اجراءات االحتضان.

البد لأرسة الحاضنة أن تكون عى علم بقوانني حقوق الطفل سواء العاملية أو املحلية ومنها:

ــق   	  ــة – وح ــب واألوراق الثبوتي ــق يف النس ــاة – الح ــق يف الحي ــل )الح ــل مث ــية للطف ــوق األساس الحق
ــرأي( التعبــري عــن ال

الحقــوق األرسيــة للطفــل املحتــنض مثــل )توفــري متطلبــات األمــان األرسي –التوجيــه واالرشــاد والنمــو 	 
عــى الوجــه األفضــل –التعــرف إىل األهــل البيولوجيــني واالحتفــاظ بعاقــات شــخصية معهــم يف حــال 

معرفتهــم( مــع مراعــاة القوانــني املعمــول بهــا

ــي توفرهــا 	  ــة ال ــة كاف ــة )إتاحــة الفرصــة للطفــل للحصــول عــى   الخدمــات الصحي الحقــوق الصحي
ــخ( ــل.. ال ــة للطف ــات الدوري ــة – الفحوص الدول

الحقــوق االجتماعيــة مثــل )توفــري مســتوى معيــي ُمائــم لنُمــّو الطفــل البــدين، والعقــي، والنفــي، 	 
واالجتماعــي، وحــق املســاواه بــني اإلبنــاء يف التعامــل، الحــق يف الرعايــة البديلــة للطفــل املحــروم مــن 

بيئتــه العائلّيــة وأن األرسة الحاضنــة هــي البديــل األمثــل يف حــال عــدم وجــود األرسة البيولوجيــة(

ــج 	  ــذ الربام ــاركة يف تنفي ــكار - املُش ــائل االبت ــة ووس ــاك املعرف ــق يف امت ــل )الح ــة مث ــوق الثقافي الحق
ــام(. ــام الع ــع النظ ــره وم ــع عم ــق م ــي تتف ــة ال ــة والعلمي ــة والفني ــة والثقافي الرتفيهي

الحقــوق التعليميــة مثــل )الحــق يف التعليــم، الحصــول عــى فــرص ُمتســاوية يف التعليــم بــني جميــع 	 
األطفــال - تعزيــز ُمشــاركة الطفــل وويّل أمــره يف القــرارات الخاصــة بــه - املُحافظــة عــى كرامتــه   عنــد 

اتخــاذ القــرارات أو عنــد وضــع الربامــج(.

ــراء 	  ــفي أو إج ــل تعس ــه ألي تدخ ــل )تعريض ــل مث ــى الطف ــورة ع ــال املحظ ــى األعم ــوء ع ــليط الض تس
ــتغال  ــمعته - االس ــه أو س ــاس برشف ــاته - املس ــه أو مراس ــه أو منزل ــه، أو أرست ــوين يف حيات ــري قان غ

ــه( ــر علي ــبب الخط ــال تس ــغيله يف أي أعم ــادي و تش االقتص
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خالل

االحتضــان
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 إجــــراءات
االحتضـان

االحتضان العائيل محوكم بقرار وزاري يدعم حقوق 
الطفل املحتنض ، وعليه توجد عدة مراحل تتطلب 

من األرس املعنية معرفتها عند االحتضان حيث يتم 
اتخاذ ما ييل:

ويتم التعامل مع طلبات االحتضان كما يأيت:  

مراجعة األنظمة والسياسات 
واإلجراءات الخاصة باالحتضان 

العائي.

استقبال طلبات األرس الراغبة يف 
االحتضان وفتح ملف لأرسة من خال 

استيفاء طلب حضانة طفل وارفاق 
املستندات املطلوبة. 

بدء األرسة الحاضنة بمتطلبات 
االحتضان النهائية.

دراسة طلبات األرسة الراغبة يف 
االحتضان والتأكد من استيفائها 

للرشوط واملعايري.

 إخطار األرسة باملوافقة وبدء 
برنامج  تقديم الطفل لأرسة 

الحاضنة.

يف حــال عــدم اســتيفاء الــرشوط الواجــب توافرهــا يف األرسة الحاضنــة، يتــم رســمياً إبــاغ 
األرسة برفــض الطلــب.

ــم  ــة يت ــا يف األرسة الحاضن ــب توفره ــرشوط الواج ــتيفاء ال ــب واس ــول الطل ــال قب يف ح
رســمياً إبــاغ األرسة باملوافقــة.
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تحديد موعد ملقابلة األرسة الراغبة يف 
االحتضان وإباغ األرسة باملوعد.

عرض ورشح االتفاقية الخاصة 
باالحتضان والرد عى استفسارات 

األرسة املتعلقة باالحتضان.

مقابلة األرسة والتأكد من مدى 
استعدادها ورغبتها يف احتضان طفل 

من فاقدي الرعاية األرسية.

تطبيق االختبارات النفسية عى كٍل 
من الزوج و/أو الزوجة بشكل منفرد 

)اختبار املتقدمني لرعاية األطفال(.

يقوم فريق العمل املعين بزيارة منـزل 
األرسة ومقابلة أفرادها )األرسة 

املمتدة(، للتأكد من مدى قبولهم 
جميعاً لفكرة االحتضان )إجراء دراسة 

اجتماعية لأرسة الحاضنة(.

تطبيق الربنامج التدريي الخاص 
ملرحلة ما قبل االحتضان أثناء إتمام 
اجراءات االحتضان عى األرسة التـي 

اجتازت املقابلة والزيارة املنزلية، 
حيث يتضمن رشح املسار التنموي  

واملصارحة ونظام زيارات املتابعة.

تقوم األرسة يف حال اجتيازها جميع 
االجراءات املتعلقة باالحتضان، بتوفري 

املستندات التالية: حنس السرية 
والسلوك وشهادات اللياقة الصحية 

)خلو من األمراض املعدية أو األمراض 
الي قد تعيق عملية رعاية الطفل(. 

استيفاء ملف األرسة بجميع الوثائق 
املطلوبة.

 يتم عرض ملف األرس الراغبة يف 
االحتضان عى اللجنة املختصة 

العتماد الطلب.

 يف حال تم رفض طلب احتضان 
األرسة للطفل من قبل اللجنة 

املختصة، يقوم القسم املختص بإباغ 
األرسة رسمياً برفض طلب االحتضان.

يف حال تقدم أكرث من أرسة 
واجتيازهم جميعاً كل الرشوط 

وإجراءات التقييم بناًء عى الدراسة 
ونتائج تقييم الفريق املعين، يتم رفع 

جميع الطلبات والدراسات ونتائج 
التقييم إىل اللجنة املختصة.

تعطى أولوية االحتضان لأرسة 
األنسب من حيث: )أولوية تقديم 

الطلب - نتيجة التقييم - الزوجني 
اللذين ُحرما من االنجاب، توافق الطفل 

مع رغبة األرسة( مع عدم استبعاد 
الطلبات املقبولة األخرى والعمل عى 

إيجاد الطفل املناسب لكل أرسة.

يف حال قبول الطلب واستيفاء الرشوط الواجب توفرها يف األرسة الحاضنة، فإنه يتم :

01

03

05

07

0910

1112

08

06

04

02
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يف حال املوافقة 
عىل االحتضان تتم 

اإلجراءات التالية:

إباغ األرسة باملوافقة عى االحتضان.

تحــت  واألرسة  الطفــل  بــني  لقــاءات  عقــد 
مــدى  مــن  للتأكــد  املعــين  القســم  إرشاف 

الطرفــني. بــني  التوافــق 

وحــزم  الرســمية  املســتندات  توقيــع  يتــم 
تدريــب ودعــم االرسة الحاضنــة واســتكمال 
ــل القســم  إجــراءات تســليم الطفــل مــن قب

املختــص.

األوراق  جميــع  الحاضنــة  األرسة  تســتلم 
)شــهادة  بالطفــل  الخاصــة  الرســمية 
التطعيــم، البطاقــة الصحيــة، إصــدار شــهادة 
ــه  ــتندات ثبوتي ــن مس ــا م ــان، وغريه االحتض

وجــدت(. إن 

بصفــة  الحاضنــة  لــأرسة  الطفــل  ُيســلم 
مؤقتــة ملــدة ســتة أشــهر ويجــوز تمديدهــا 
تقاريــر  عــى  بنــاًء  أخــرى  أشــهر  ســتة  اىل 
ــة بحيــث يتــم عندهــا اعتمــاد  املتابعــة الدوري

الدائــم. االحتضــان 
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رشوط التقدم لالحتضان:
  

أن تكون األرسة مسلمة إماراتية مقيمة يف الدولة.	 

أن تتكون من زوجني ال يقل عمر أي منهما عن خمسة وعرشين عاماً.	 

أال يكون قد سبق الحكم عى أي من الزوجني يف جريمة مخلة بالرشف أو األمانة.	 

 إثبــات خلــو الزوجــني مــن األمــراض املعديــة والنفســية واالضطرابــات العقليــة التـــي تؤثــر عــى صحــة الطفل 	 
وســامته وذلــك مــن خــال تقريــر صــادر مــن جهــة طبيــة رســمية.

أن تكون األرسة قادرة عى إعالة أفرادها و الطفل املحضون مادياً.	 

أن تتعهد األرسة بُحنس معاملة الطفل وتربيته تربية صالحة، واالهتمام بصحته، وتعليمه، وحمايته.	 

يجــوز للجنــة املختصــة التوصيــة بالســماح وفــق قانــون مجهــويل النســب باحتضــان طفــل مــن قبــل امــرأة 	 
مواطنــة مســلمة مقيمــة يف الدولــة ال يقــل عمرهــا عــن ثاثــني عامــاً، غيـــر متزوجــة أو مطلقــة أو أرملــة أو 

غــاب عنهــا زوجهــا غيبــًة متقطعــة عــى أن تكــون قــادرة عــى إعالــة الطفــل ماديــاً.

يجــوز احتضــان الطفــل تحــت نس الثامنــة عــرشة يف حــال توفرت أرسة حاضنــه أو أم حاضنة ترغــب باحتضان 	 
الطفــل ممــن تعــدى عمــره ســنتني، وتطبــق جميــع معايــري ورشوط االحتضــان مــن خــال مقابلــة األرسة 

وتطبيــق االختبــارات النفســية والزيــارات املنزليــة ومقابلــة األرسة املمتــدة.

توقيع االتفاقية الخاصة باالحتضان وااللتزام بما جاء فيها.	 

يحق للجنة املختصة إضافة أي رشوط أخرى أو التعديل عى 
بعض الرشوط لقبول طلب االحتضان أو رفضه، لضمان مصلحة 

الطفل بما ال يتعارض مع الترشيعات السارية وبموافقة مدير 
عام الهيئة. 
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بعد

االحتضــان
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ــة  ــل خاص ــع الطف ــل م ــات يف التعام ــض التحدي ــة بع ــه األرس الحاضن ــد تواج ــان ق ــد االحتض بع

ــم معــه ــة التأقل ــك عملي ــة وكذل ــب العاطفي ــق منهــا بالجوان املتعل

عــادة مــا يتســاءل الطفــل املحتــنض عــن أرستــه الحقيقيــة مــع أنــه مــن الصعــب مصارحــة الطفل 	 

ــن  ــتطيع م ــي تس ــرق ال ــن الط ــد م ــك العدي ــه، وهنال ــد من ــم الب ــر حاس ــه أم ــه، اال أن ــن واقع ع

خالهــا األرسة الحاضنــة مســاعدة الطفــل عــى التأقلــم مــع وضعــه الجديــد.

تعريف الطفل بعملية 
االحتضان رضورية يف تكوين 
العاقة مع الطفل، بحيث لو 

كان أسماء الوالدين مختلفني 
ستبقى العاقة كما هي. 

تشجيع الطفل وأفراد األرسة 
حول مناقشة موضوع 

االحتضان والفرق بني األرسة 
الحاضنة وأرسته البيولوجية.

تنظيم أنشطة دورية فيها 
الكثري من الفعاليات لاحتفال 

باالحتضان وجعله مناسبة 
سعيدة.

التخطيط ملناسبات وأنشطة 
يتم الرتكيز فيها عى كيفية 

تكوين ذكريات وعاقات أرسية 
مع األرسة الجديدة.

توجد أدوات من هيئة الرعاية  
لدعم االرس يف هذا املوضوع. 

بناء عاقة مع عائات حاضنة 
أخرى تتشارك فيها الخربات 

والتحديات.
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يتعلــم األطفــال والشــباب أفضــل عــن طريــق التكــرار والحــوار حــول االختــاف بــني األرسة 	 

الحاضنــة. واألرسة  البيولوجيــة 

مســاعدة الطفــل بــأن يتحــدث عــن املوضــوع بكلماتــه الخاصــة ويعــرب بطريقتــه دون تدخــل، مــع 	 

ســؤاله أســئلة بنهايــات مفتوحــة مثــل )مــا رأيــك يف االختــاف بــني دور الرعايــة وأرسة االحتضــان  

أو  مــا هــو االختــاف األكــرب اآلن وقــد أصبحــت طفــل محتــنض(.

مســاعدته يف ربــط أوجــه الشــبه يف املواقــف املختلفــة يف حياتــه ملســاعدته عــى التكيــف والتفاعــل 	 

اإليجابــي مــع أرستــه الحاضنــة.

ــد مــن مناقشــتها مــع 	  ــر عــى الطفــل والــي الب ــة والــي تؤث هنــاك عــدد مــن التغــريات يف الحال

الطفــل.

مساعدة الطفل عىل فهم ماضيه:

عندمــا يقــي األطفــال والشــباب فــرتة طويلــة خــارج الرعايــة األرسيــة، قــد يفقــدون 
ذكرياتهــم عــن األشــخاص واألحــداث، حيــث يتبــني عــدم قدرتهــم عــى تذّكــر املــايض بشــكل 
ــن عارشوهــم يف فــرتة ســابقة،  ــن يعيشــون؟ األشــخاص الذي ــل مــن هــم؟ أي واضــح، مث
مدارســهم، الذكريــات حــول األشــياء املفّضلــة مثــل األلعــاب والدمــى.. إلــخ، هــذا لــه 
مخرجــات ســلبية قــد تتطــور يف حياتهــم، واألرسة الحاضنــة بامكانهــا مســاعدة األطفــال 
عــى اســرتجاع وفهــم خرباتهــم مــن حياتهــم الســابقة حــى يتضــح لهــم ماضيهــم بمــا 
ــايل يكــون لديهــم القــدرة عــى فهــم  ــة وبالت يســاعدهم عــى اســتعادة خرباتهــم االيجابي

ــذات. ــر ال وتقدي

ومــن أهــم األمــور الــى تســاعد الطفــل عــى الشــعور باالنتمــاء إىل األرسة الــى تبــين معــه 
مســتقبل وذكريــات جديــدة  وســعيدة يســتطيع الطفــل االرتــكاز عليهــا نحــو مرحلــة 

الرشــد.
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إجابة األطفال عىل األسئلة التالية:

بنــاًء عــىل مرحلــة تطــور حالــة الطفــل وردة فعلــه تتمكــن األرسة مــن مســاعدته يف تخطــي صدمــة املايض 

وتحقــق ديمومــة املشــاعر االيجابية. 

من أنا؟ سؤال متعلق بالهوية 	 

ماذا حدث يل؟ سؤال متعلق بالصدمات والفقد. 	 

أين سأذهب؟ سؤال متعلق باالرتباط 	 

كيف سأصل إىل هناك؟ سؤال متعلق بالعاقات	 

مى سأعرف ملن أنتمي؟ سؤال متعلق باألمان والتواصل.	 

البد لألرسة من استخدام املهارات التالية مع الطفل: 

إرشاك 
الطفل

االستماع إىل 
الطفل

توفري مساحة 
آمنة للطفل

قول الحقيقة

ادراك أنه ما زال 
لديه الوقت للرجوع 
ملاضيه حى يفهمه 

التحقق من مايض 
الطفل

تفهم بأن الطفل 
قد يتألم خال هذه 

الفرتة

مهــــــــــــارات 
مع الطفــــــــل 

ــة التعامــل مــع هــذه  ــة هــي دعــم األرس يف كيفي ــة األرسي ــة الرعاي ــى تدعمهــا هيئ مــن أهــم األدوار ال

ــن. ــاء املحضون ــة االبن ــم األرس يف رعاي ــئلة و دع األس
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 أساسيات مصارحة
 الطفل املحتنض

بواقعه

عــىل األرسة الحاضنــة التأكــد مــن أن املصارحــة ليســت صعبــة عىل الطفــل يف ســنواته األوىل حيــث أن الصعوبة 
ــذا البــد مــن التحــيل بالصــر  قــد تنتــج عــن معتقــدات خاطئــة مــن األرسة يمكــن أن تجــرح شــعور الطفــل ،ل

واملصداقيــة وااليجابيــة يف هــذه الخطــوة 

االنتباه للقواعد الهامة:

ــاف 	  ــة االخت ــة يف ومعرف ــل األرسة الحاضن ــن قب ــع م ــن الواق ــدة ع ــص بعي ــوء لقص ــدم اللج ــة وع املصداقي
ــاذا  ــف، مل ــاذا اســمي مختل ــث ســيبدأ بالتســاؤالت )مل ــة حي ــة واالرْسة الحاضن ــني االرْسة البيولوجي والفــرق ب

شكي مختلف، من أنا ،،، الخ. 

يف أي حــال مــن األحــوال ال يصــح ذكــر أرستــه البيولوجيــة بســوء أو انتقــاص ممــا قــد يســبب الكــره والحقــد 	 
ــذا يجــب دائمــاً عــى األرسة الحاضنــة تحســني صــورة  ــة، ل ــره عــى األرسة الحاضن ــه وينعكــس أث عــى أرست
ــه اســتنتاج مــن  ــك واضحــاً للطفــل ان ــون ذل ــة، ويك ــربرات اإليجابي ــذار وامل ــاق األع ــة واخت ــه البيولوجي ْارست

االرسة ألنها بأي حال التعلم شيئا عن وضعه. 

 االنتبــاه للوضعيــة أثنــاء إعطــاء أي معلومــة للطفــل ســواء كقصــة أو عنــه، حيــث البــد خالهــا مــن الرتكيــز 	 
عــى لغــة الجســد، فكلمــا كانــت قويــة انعكــس ذلــك عــى الطفــل، أمــا لــو بــدت ضعيفــة قــد تثــري الخــوف 
ــا مــن احتــواء الطفــل وأن تكــون نــربة صــوت الحاضنــة  ــد هن ــر يف نفــس الطفــل، لذلــك الب والقلــق والتوت

حنونه وإيجابية وقويه وتدعم كامها بمسح رأس الطفل بحنان اضافة اىل احتضانه. 

موضوع املصارحة بواقع الطفل يجب ان يبدأ من املراحل االوىل عند استقباله يف األرسة.قد 
يصعب عىل االرسة البدء فيها لكن كلما بدأ موضوع املصارحة يف املراحل االوىل، قلت خطورة 

انغالق الطفل عىل نفسه.
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تبــدأ فــرته التمهيــد إلخبــار الطفــل بواقعــه عنــد نس الثالثــة مــع مراعــاة الفــروق الفرديــة وعــى الوالديــن 	 
الحاضنــني أن يــردا القصــص املقاربــة لوضعــه، وكذلــك أن يكــون هنــاك توافق وانســجام تام بــني الحاضنني 
يف كيفيــة رسد هــذه القصــص دون خــوف أو تــردد، وبقــوة وإيجابيــة وحنــان واحتوائــه عند إضافــة أي معلومة 
ُتقــرّب الطفــل مــن واقعــه وأفضــل قصــة تذكــر بهــذا الشــأن قصــة رســولنا الكريــم عليــه أفضــل الصــاة 
والســام عندمــا أرضعتــه الســيدة حليمــة الســعدية ريض اهلل عنهــا رغــم أن والدتــه كانــت عــى قيــد الحيــاة، 

وهناك العديد من القصص املخصصة لهذا الشأن.

ــون 	  ــد يك ــذا ق ــم، وه ــاف االس ــز اخت ــل بتميي ــدأ الطف ــا يب ــة، عندم ــة يف نس الروض ــة الفعلي ــدأ املصارح وتب
املدخــل األول إلخبــاره بواقعــه، حيــث تبــدأ الحاضنــة رشح أن قلبهــا اختــاره وأحبــه، وقــد تكــون أرضعتــه أو مــن 

قام بإرضاعه من محارمها وكذلك العاقة واالمتداد األرسي للطفل.

عندمــا يتســاءل الطفــل عــن أمــه الحقيقيــة ويف الغالــب لــن يســأل عــن أبيــه، هنــا تبــدأ األرسة الحاضنــة يف 	 
رشح عــدم علمهــا شــيئاً عنهــا،  عــى أن تذكــر أرسة الطفــل البيولوجيــة    بصــورة إيجابيــة ،  مــع التأكيــد لــه 
بــأن ظروفــاً    أقــوى منهــا منعتهــا مــن التواجــد معــه،  مــع تعويــد  الطفــل عــى الدعــاء لهــا والتصــدق عنهــا، 

فكل ما نزرعه من خري يف الطفل من شعور إيجابي تجاه أمه سينعكس عى األرسة الحاضنة.

 عندمــا يتســاءل الطفــل عــن حقيقــة األســماء الــي نســب لهــا وهنــا يوضــح لــه بأنهــا أســماء وضعــت مــن  	 
قبل الهيئة حى يتم استخراج أوراقه الثبوتية.

ــا قــد يكــون الوضــع 	  بعــض األطفــال يتكتمــون عــى الخــوض يف النقــاش أو التحــاور يف هــذا الشــأن، وهن
ــون  ــد يك ــوار  وق ــارة  الح ــف إلث ــرص واملواق ــاز الف ــن انته ــني م ــد  للحاضن ــذا الب ــاوف، ل ــريا للمخ ــاً ومث مقلق

التعبري عن هذا الكتمان يف صورة غضب أو عناد أو ترصف وسلوك ال تجد األرسة مربراً له.

ــال 	  ــاك تســاؤالت موجهــه مــن أطف ــد تكــون هن ــأرس بشــأن املصارحــة، ق ــة ل  مــن خــال التجــارب الواقعي
العائلــة عــن وجــود الطفــل فجــأة يف حيــاة األرسة.  لــذا البــد مــن اتبــاع نفــس القواعــد املذكــورة أعــاه حــى 
يكــون هنــاك توافــق يف املعلومــات كــي ال يتــم إيــذاء الطفــل مســتقبا كمــا أنــه البــد مــن التمهيــد مســبقاً 

ألطفال العائلة قبل االحتضان.

عــى األرسة أثنــاء اتبــاع الخطــوات الســابقة مراعــاة الفــروق الفرديــة الســتيعاب الطفــل وتجنــب الضغــط أو 	 
ــع  ــن الطاب ــاد ع ــوع واالبتع ــرح املوض ــدى ط ــة ل ــن األريحي ــد م ــث الب ــراً، حي ــات ق ــل املعلوم ــاء الطف إعط

الرسمي الحاد.  
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توجيه األم الحاضنة إىل رضورة الزيارات الدورية للطبيب وتشمل:

إجراء فحص طي شامل.	 

قياس الوزن والطول وكذلك النمو والحالة الغذائية.	 

التأكد من سامة التطور الحركي والوعي واملهارات خال السنوات األوىل.	 

إعطاء اللقاحات الوقائية ألمراض الطفولة يف األوقات املحددة.	 

الكشف املبكر عن أمراض الطفولة الشائعة واتخاذ اإلجراءات العاجية والوقائية الازمة.	 

الكشف عن الحاالت عالية الخطورة لدى األطفال وإحالتها إىل األطباء املختصني.	 

تقديم التوعية الصحية لأم.	 

عدم إهمال الطفل املريض واملسارعة إىل عرضه عى الطبيب.	 

ال يمكــن تشــخيص األمــراض واملشــاكل الصحيــة الــي يصــاب بهــا األطفــال إال عــرب الفريــق الطي 	 
)يف العيــادة أو املركــز الصحي(.

ــرب 	  ــة أك ــاء فرص ــا يف إعط ــة ومعالجته ــاكل الصحي ــراض واملش ــن األم ــر ع ــف املبك ــاهم الكش يس
ــدى الطفــل. لســامة النمــو والتطــور ل

قد يحتاج تشخيص األمراض أو املشاكل الصحية إىل أكرث من زيارة.	 

توجيه األم الحاضنة اىل النصائح العامة التالية:

 أهمية الفحوصات الصحية  
 الدورية
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 يتم ارشاد األم
 الحاضنــــة اىل

الفحوصات الدورية

 فحص النظر:

  هــو فحــص رضوري يتــم اجــراؤه بشــكل دوري، حيــث إن ضعــف الجهــاز البــرصي لــه تأثــري حاســم 
ــن  ــر كا م ــص النظ ــمل فح ــرة. ويش ــة يف نس مبك ــل، خاص ــازات الطف ــم وإنج ــدرة التعل ــى ق ع

فحــص حــدة االبصــار وفحــص مجــال الرؤيــة.

التطعيمات:

عــى األم أن تلتــزم بتطعيمــات االطفــال األساســية املوجــودة يف كتيــب التطعيمــات املعتمــدة مــن 
قبــل الدولــة، ومــن األفضــل عــدم التأخــر عــن موعدهــا وكذلــك عــدم دمجهــا، فلــكل تطعيــم وقــت 
معــني ومــدة محــددة..  و يشــمل برنامــج التطعيمــات لقــاح التهــاب الكبــد B الــذي يعطــى مبــارشة 

بعــد الــوالدة وبعــد ذلــك يف عمــر شــهر واحــد ويف عمــر ســتة أشــهر. 

ــحايا(،  ــاب الس ــبب الته ــي تس ــزا B )ال ــا األنفلون ــال، بكتريي ــلل األطف ــد ش ــايس” ض ــاح الخم “اللق
ــات يف عمــر الشــهرين،  ــع جرع ــذي يعطــى مــن خــال أرب ــزاز، وال ــا، الســعال الديكــي والك الدفتريي

ــع أشــهر، نصــف ســنة وســنة واحــدة.  أرب

“اللقــاح الثــايث” ضــد الحصبــة األملانيــة، النــكاف والحصبــة، والــذي يعطــى يف عمر الســنة، وجرعتني 
مــن لقــاح التهــاب الكبــد A يف نس ثمانيــة عرش شــهراً والســنتني.

تحليل الفيتامينات:

ــي يصــاب بهــا  ــريا مــن األعــراض ال ــات نظــرا ألن كث ــل دوري للفيتامين مــن الــروري اجــراء تحلي
األطفــال كضعــف الرتكيــز وقلــة النــوم أو الخمــول والكســل قــد يكــون ســببها نقــص فيتامينــات 

معينــة.

فحص السمع:

وهــو أيضــاً فحــص يجــب اجــراؤه بشــكل دوري، خاصــة أن أي قصــور يف حاســة الســمع يصعــب 
التعــرف عليــه مــن قبــل األهــل.
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فحص األسنان:

مــن املهــم أن يعــرف األهــل أن األطفــال ممــن هــم يف عمــر ســتة أشــهر تنمــو أســنانهم  الدائمــة 
ــني يف الســنة لفحــص تطــور التكلــس و تســوس  ــب األســنان مرت ــارة طبي ــك مــن املهــم زي ولذل
األســنان والعــاج املبكــر لهــذه املشــكلة.  ممــا يمنــع انتشــار التســوس وتجنــب العاجــات املعقــدة 

واملكلفــة.

تحليل الدم:

ــف  ــل يف الوظائ ــة أو أي خل ــة أو حــى ســوء التغذي ــن أي أمــراض محتمل ــل يكشــف ع وهــو تحلي
ــم. ــة للجس الحيوي

الغذاء:

ال بــد أن تحــرص كل أم عــى تغذيــة أطفالهــا بشــكل جيــد، لذلــك فانــه مــن الــروري دراســة نوعيــة 
ــل  ــدة خاصــة إذا كان الطفــل قلي ــه ومجهــوده لتفــادي الســمنه الزائ غــذاء الطفــل حســب حركت
ــة الغــذاء مــن  ــا تختلــف نوعي ــري الحركــة وهن الحركــة، أو لتفــادي أي رضر يف حــال كان الطفــل كث

طفــل إىل آخــر. لذلــك فمــن الجيــد هنــا االســتعانة بخبــري تغذيــة.

كشف عام:

وهــو كشــف يرتكــز عــى متابعــة النمــو الجســماين والعقــي لــدى األطفــال وتوافقــه مــع أعمارهــم، 
وذلــك للتأكــد مــن ســامة مختلــف األعضــاء وخاصــة الوظائــف الحيويــة والدماغيــة.

فحص النمو و التطور:

مراحــل نمــو الطفــل وتطــوره الطبيعــي هــي واحــدة مــن أهــم األمــور الــي ينبغــي أن يهتــم بهــا 
الوالــدان. فالنمــو يشــكل مــؤرشاً مهمــاً عــى الحالــة الصحيــة للطفــل ولتقييــم مــا إذا كان معــدل 

نمــو الطفــل ســليماً، يجــب متابعــة وزنــه وطولــه باســتمرار.

ــاس ممــا  ــخ القي ــوزن مــع تســجيل تاري ــة للطــول وال ــة ودقيق ــك يجــب إجــراء قياســات دوري لذل
ــى  ــن املنح ــو ع ــط النم ــراف خ ــو. ان انح ــى النم ــل يف منح ــو للطف ــط النم ــم خ ــى رس ــاعد ع يس
الســليم يمكــن أن يشــكل داللــة أوىل عــى وجــود أمــراض عامــة أو اضطرابــات هرمونيــة. كمــا أن 
ــر، يمكــن الطفــل مــن  ــرض أو النقــص الهرمــوين والعــاج املناســب واملبك ــر عــن امل الكشــف املبك

ــليم. ــو الس ــتمرار بالنم االس

 فحص العظام من أجل تحصن األطفال:

ليســت هنــاك حاجــة إلجــراء فحــص دوري لــدى طبيــب العظــام، إال إذا اكتشــفت مشــكلة يف ثبــات 
ــل أو  ــدى الطف ــري( ل ــود الفق ــراف العم ــف )إنح ــخيص الجن ــم تش ــرد أن يت ــه. بمج ــل وحركت الطف
وجــود تشــوهات يف الظهــر الــي تثــري الشــكوك لــدى األهــل ، يــوىص بالذهــاب للفحــص والتحقــق 

مــن وضــع العمــود الفقــري.
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 تدابري حمايـــة
الطفــل املحتضــن

الســالمة الجســدية كيفيــة الوقايــة مــن االصابــات يف  )املنــزل، الســيارة، البيئــة، الدراجــات، حمــام 

الســباحة، إلــخ(. واختيــار كــريس الســيارة املناســب، إلــخ. 

ــة خاصــة مــع األشــقاء، التنافــس  ــة البيولوجي ــة مــن حيــث )العاقــات األرسي الســالمة العاطفي

ــاء  ــة إدارة األبن ــان( كيفي ــة االحتض ــته يف بيئ ــه ومناقش ــدث عن ــب التح ــذي يج ــقاء وال ــني األش ب

لعواطفهــم.

فيمــا يخــص الســامة الجســدية يقــوم أخصــايئ الحمايــة بالتأكــد مــن توفــر البيئــة اآلمنــة الــي 

تحافــظ عــى أمــن وســامة الطفــل وفــق مــا جــاء يف قانــون حقــوق الطفــل مثــل:

اتخاذ جميع االحتياطات الازمة ملنع التلوث وانتشار األمراض، وتوظيف 
التدابري املناسبة للتعامل مع اإلصابات والحاالت املرضية.

اتخاذ التدابري الازمة للوقاية وحماية األطفال من استخدام املواد املخدرة 
واملسكرة واملنشطة وكافة أنواع املواد املؤثرة عى العقل أو املساهمة يف 

إنتاجها أو االتجار بها أو ترويجها.

اتخاذ تدابري الوقاية واإلرشاد الصحي وبخاصة فيما يتعلق بمجاالت صحة 
الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من األمراض والحوادث 

ومضار التدخني ووضع السياسات والربامج الازمة يف هذا الشأن.
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وضع الربامج الخاصة بتدريب العاملني يف قطاع صحة الطفل واألم.

الرعاية النفسية بما يتضمن نمو الطفل عقلياً ولغوياً واجتماعياً.

 اتخاذ التدابري الازمة للكشف املبكر عى األطفال لتشخيص حاالت اإلعاقة 
واألمراض املزمنة.

 دعم نظام الصحة املدرسية يف مجال الوقاية والعاج واإلرشاد الصحي.

اتخاذ التدابري الازمة للوقاية من اإلصابة باألمراض املعدية والخطرة واملزمنة 
وتوفري التطعيمات والتحصينات الازمة.

كما يتم توجيه وتدريب األرسة الحاضنة إىل الوقاية من الحوادث املنزلية وتدريبها من حيث:

حــوادث االختنــاق: )عــدم تــرك األشــياء أو األطعمــة الصغــرية يف متنــاول الطفــل - ال تــرتك يف متنــاول 	 
الطفــل قطــع النقــود املعدنيــة والورقيــة واألحزمــة والخيــوط واإلكسســوارات ذات األحجــام الصغــرية ،   
وأي نــوع مــن الســكاكر ,كذلــك األلعــاب واألطعمــة الصغــرية مثــل الزيتــون ,الفســتق , أغطيــة أقــام 
الحــرب, دبابيــس الشــعر وغريهــا - راقــب طفلــك  خــال تنــاول  وجباتــه، وعنــد  القيــام  باللعــب - ، وضــع 

األكيــاس الباســتيكية بعيــداً  عــن متنــاول الطفــل (  

ــق 	  ــل مطاب ــر الطف ــن ان رسي ــد م ــره -التأك ــى ظه ــل ع ــم الطف ــه:  )تنوي ــاء نوم ــل أثن ــة الطف حماي
ملتطلبـــات الحمايـــة - .يجــب ان تكــون مابــس الطفــل مناســبه لحجمــه،  - .خلــو رسيــر الطفــل مــن 
ــة  ــول إىل غرف ــن الدخ ــة م ــات املنزلي ــع الحيوان ــاق ، من ــؤدي إىل االختن ــد ت ــي ق ــع ال ــاب  والقط األلع

ــل( الطف

حمايــة الطفــل مــن حــوادث الغــرق: )ال تــرتك الطفــل بمفــرده  يف حــوض االســتحمام وحى لــو توفرت 	 
جميــع وســائل الحمايــة، لذلــك ال تبتعــد عنــه، وال تجيــب عــى الهاتــف أثنــاء اســتحمام الطفل.
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حمايــة الطفــل مــن الســقوط:  )ال ترتكــي الطفــل جالســاً  عــى طــاوالت مرتفعــة كطاولــة تبديــل املابــس،   	 
دون مراقبــة، خــذي الطفــل معــك دائمــاً إذا وجــب عليــك االبتعــاد ولــو لفــرتة قصــرية، وهنــاك نصائــح عمليــة 
ــه )  ــل  مــا يمكــن أن تحتاجينـ ــسبقاً لكـ ــز  مـ ــل مابــس الطفــل أهمهــا: التجهي ــاء تبدي عليــك اتباعهــا  أثن
ســواء مــن حفاظـــات ,مابـــس وغريهــا يف متنــاول  يديــِك مــع وضــع الطفــل أمامــك خــال  القيــام  بالتبديل: 
فتحركاتــك تكــون أكــرث دقــة لجــذب انتباهــه بشــكل أســهل  عنــد اســتخدام الكــريس املرتفــع، تأكــدي دائمــاً 
مــن أن الطفــل مثبــت جيــداً داخــل كرســيه، لــذا اســتخدمي دائمــا كرســيا يحمــل إشــارة )مطابــق ملتطلبــات 
ــِك دون  ــي طفل ــة، ال ترتك ــي األحزم ــاقني وأغلق ــني الس ــا ب ــزام م ــم ح ــكل منتظ ــتخدمي بش ــة (. اس الحماي
ــِم الطفــل أن يصعــد وينــزل الســالم، ال  ــة عــى الســالم مــن األعــى واألســفل. عل ــة، حواجــز الحماي مراقب
ترتكــي الطفــل يســتخدم الســالم وحــده حــى يـــتعلم كيفيــة اإلمســاك جيــداً ، ال ترتكــي الطفــل يصعــد عــى 
ــاث أو أي يشء  ــع أث ــي قط ــة، ال تضع ــى الرشف ــة أو ع ــذة مفتوح ــن نافـ ــرب م ــده بالق ــريس وح ــة أو ك قطع
ممكــن أن يصعــد عليــه الطفــل تحــت النوافــذ أو عــى الرشفــة. إن أمكــن إغــاق فتحــات النوافــذ بواســطة 

نظــام حمايــة وتأكــدي مــن أن الطفــل ال يســتطيع ان يتســلق أو يمــر عــرب الحواجــز . 

حــوادث التســمم: )ضعــي األدويــة دائمــا يف خزانــة خاصــة باألدويــة )صيدليــة منزليــة ( بحيــث تكــون مرتفعــة 	 
وبعيــدة عــن متنــاول األطفــال ومقفلــة. ال ترتكــي األدويــة يف حقيبــة اليــد أو علـــى الطاولـــة أو علـــى األرض، 
ارشحــي لطفلــك خطــورة األدويــة عليــه وحذريــه مــن تناولهــا. نصائــح عمليــة إلعطــاء الــدواء لطفلــك، تقيــدي 
دائمــاً بجرعــات الــدواء املوصوفــة مــن قبــل الطبيــب وكذلــك الفــرتات بــني كل جرعــة وأخــرى واقــريئ وصفــة 
االســتخدام املرفقــة مــع الــدواء، ال تقدمــي الــدواء لطفلــك عــى أنــه ســكاكر لتقنعيــه بــه ويتقبلــه، ال تعطــي 

دواء لطفلــك دون وصفــة طبيــة.

حــوادث الحــروق: تأكــدي قبــل وضــع الطفــل يف حــوض االســتحمام مـــن أن درجـــة حــرارة املــاء تقــارب  37 	 
درجــة، مــن األفضــل تركيــب أجهــزة حمايــة عــى صنابــري امليــاه إن أمكــن وذلــك لضبــط درجــة حــرارة املــاء.، ال 
ترتكــي الطفــل وحــده داخــل حــوض االســتحمام فـــان ذلـــك قـــد يعرضــه للغــرق  أو حرق نفســه بفتــح صنبور 
املــاء الســاخن،  ابعــدي الطفــل عــن األجهــزة الكهربائيــة الســاخنة، ال ترتكــِي الطفــل لوحــده يف املطبــخ أبــداً 
ــد  ــاخنة بع ــدات الس ــخ واملع ــن أدوات الطب ــرتيس م ــرارة، اح ــازالً للح ــرن ع ــاب الف ــون ب ــل أن يك ــن األفض ، م
اســتعمالها، تجنــي أن يقــرتب الطفــل مــن األشــياء الحارقــة كأجهــزة التســخني، املصابيــح الكهربائيــة, املدفــأة, 
وكذلــك املكــواة وغريهــا، ال ترتكــي أعــواد الثقــاب والوالعــات يف متنــاول الطفــل، ال ترتكــي الشــموع املشــتعلة 
ــأة أو  ــعال املدف ــي بإش ــواية، ال تقوم ــأة أو الش ــن املدف ــرتب م ــل يق ــي الطف ــدا، الترتك ــال أب ــاول األطف يف متن

الشــواية بواســطة الكحــول أبــدا.

الصعقــات الكهربائيــة: علّمــي الطفــل أن ال يقــوم بلمـــس او اللعـــب بقـــوابس التيـــار الكهربــايئ وارشحــي 	 
لــه االْخطــار الــي قــد تنجــم عــن ذلــك بطريقــة تناســب عمــره، يجــب تركيــب القوابــس يف مــكان بعيــد عــن 
مســتوى االْرضيــة وتكــون مغطــاة بمفاتيــح، ال ترتكــي أي وصلــة موصولــة بالكهربــاء بعــد االســتخدام، ال تثقــل 
ــة  ــدات الكهربائي ــي التمدي ــداً،  افح ــة أب ــة عاري ــاك الكهربائي ــي االْس ــايئ، ال ترتك ــار الكهرب ــى التي ــل ع الحم
)القوابــس, القواطع...الــخ ،  يفضــل تركيب نظام قطـــع التيار عنـــد أقـــرص دائرة )فاصـــل للحساســية العالية( 

إن أمكــن ذلــك.  

الحــوادث املختلفــة:  تجنــب الحــوادث األخــرى مــن خــال عــدم العنــف لــدى هــز الطفــل الرضيــع،  تعامــل 	 
الطفــل مــع االْبــواب وزوايــا الطاولــة، اختيــار األلعــاب املناســبة للطفــل, خطــر الحيوانــات, أثنــاء لعبــه بالخــارج, 
يف الســيارة، لغايــات األمــان داخــل الســيارة ضعــي الطفــل يف املقعـــد املخـــصص  لأطفــال والــذي يحمــل 
العامــة E بمــا يتــاءم مـــع ســنه ووزنــه, وللوقايــة اتبعــي االجــراءات التاليــة: تأكــدي دائمــاً أن الطفــل  مربــوط 
بـــشكل محكـــم  باألحزمــة حــى ولــو كانــت الرحلــة قصــرية , ال ترتكــي الطفــل وحــده داخــل الســيارة أو املســبح 

عــى اإلطــاق. 
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الســالمة العاطفيــة مــن حيــث )العالقــات األرسيــة خاصــة بــن األشــقاء أو مــا نســميه التنافــس 
بــن األشــقاء (.

يتــم توجيــه األرسة الحاضنــة إىل كيفيــة احتــواء األطفــال والرتكيــز عــى الجوانــب التاليــة لتحقيــق االنســجام 
والتآلــف بــني جميــع أفــراد األرسة وبــني الطفــل املحتــنض واألطفــال البيولوجيــني:

ــة  ــق يف املعامل ــدم التفري ــك ع ــوال وكذل ــن االح ــال م ــأي ح ــال ب ــني األطف ــة ب ــدم املقارن ع
بينهــم، والتأكيــد باســتمرار بأنهــم متســاوون وال يوجــد اختــاف بينهــم 

تدريب الوالدين عى ادارة عواطفهم ومشاعرهم خاصة اذا كان يف األرسة طفل محتنض .

تعزيز الثقة بالنفس لدى األطفال وتقوية حرية التعبري لديهم.

استخدام أسلوب الحوار الهادئ واالقناع وعدم اللجوء اىل العنف بأي حال من االحوال.

الرتكيــز عــى أن األرسة بجميــع أفرادهــا كيــان واحــد ولديهــم مســؤوليات متبادلــة، وأنهــم 
جميعــاً يســعون اىل هــدف واحــد، وعــى الجميــع القيــام بــدوره، وال يتــم تهميــش أي طفــل 

يف األرسة.

استخدام أساليب التعزيز واملكافآت املختلفة.

تنشئة األطفال عى حب التعاون والعطاء والكرم وعدم التعدي عى حقوق اآلخرين.

عــى األرسة الحاضنــة أن تعمــل عــى االشــباع العاطفــي لجميــع أفرادهــا وعــدم التمييــز بــني 
الطفــل املحتــنض والطفــل البيولوجــي.
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يتــم االســتفادة مــن جميــع املؤسســات الحكوميــة الــي تدعــم النمــو الســليم 
ــل: ــن مث ــل م للطف

ويتــم االســتفادة مــن كافــة الربامــج املقدمــة يف كل مؤسســة بنــاًء عــى الحاجــة وكذلــك حســب 
احتيــاج كل طفــل عــى حــده.

مرافق الدعم املتوفرة يف اإلمارة؟



اإلمارات العربية املتحدة
إمارة أبوظي

صادر عن دائرة تنمية املجتمع - أبوظيب
info@addcd.gov.ae الربيد اإللكرتوين
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