عزيزي األب ..عزيزتي األم..
ما دامت قلوبنا تنب�ض باحلياة  ..ف�إن حياتنا لن تتوقف
يوم ًا عند نهاية م�ؤملة..
وما دمنا ن�سري للأمام  ..ف�إن القادم �سيكون �أف�ضل
ب�إذن اهلل.
فلنرتك املا�ضي وراءنا  ..ولنجعل امل�ستقبل �أمامنا ..

مرف�أ البحرين املايل  -الربج الغربي

Bahrain Financial Harbour - West Tower

Tel: +973 17101875 - Fax: +973 17104912
P.O.Box: 32868 Kingdom of Bahrain

website: www.social.gov.bh
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لال�ستف�سار :خط االت�صال الوطني

For enquiries: National Contact Center

80008001

أسرة اإلرشاد األسري متواجدة دائما
لخدمتكم بعون هللا ....

مملكة البحرين

Kingdom of Bahrain

همسات مضيئة
�أنك حتم ًا حتب ابنائك فال تغفل عن احتياجاتهم
للطرف االخر.

�إن ��ك هنا من �أج ��ل �أبنائك� ..إنك هن ��ا لت�ساعدهم..
لينمو �أطفا ًال �أ�صحاء ج�سدي ًا ونف�سي ًا واجتماعي ًا.

�إننا قد ال نتفق مع االخرين فى �أفكارهم و�سلوكياتهم
اخلا�ص ��ة بهم ،ولكننا ن�س ��تطيع �أن نتفق معهم ب�ش�أن
الأهداف امل�شرتكة بيننا ،،طاملا كان هدنا واحد ًا ..

�إن م ��ن �أعظم النعم التى وهب ��ك �إياها اهلل فى هذة
احلي ��اة نعم ��ة «البن ��ون» الذي ��ن ي�س ��تحقون منك �أن
تت�سامح وتغفر لأجلهم.

�إنك حتم ًا ال ت�ستطيع �أن متحو من ذاكرتك املا�ضي..
ولكنك بال �ش ��ك قادر على �أن جتعل من ذلك املا�ضي
نور ًا و�أم ًال ي�ضىء لك احلا�ضر وامل�ستقبل...

�إن م ��ن واجب ��ك كمربي �أن ت�س ��اعد �أبنائك على فهم
احلقائق ب�صورة نقية  ..حتى ال يفقدوا قدرتهم على
التمييز بني ال�صواب واخلط�أ.

�إن ت�ع��ام�ل��ك م��ع الآخ ��ري ��ن ب��اح�ت�رام وال �ت��زام��ك
مبواعيدك  ،،وت�ساحمك عن زالت الآخرين� ..إمنا
يعك�س رقي �أخالقك وترفعك عن �صغائر الأمور..

�إنك كمربي تعمل دومنا �ش ��عور على تكوين �شخ�صية
�أطفالك من وخالل املواقف واخلربات احلياتية التي
تعر�ض ��هم لها ..فلما ال جتعل من حياة �أطفالك عامل ًا
من التجارب القيمة وااليجابية.

�إن تركيزك على م�ش ��اعرك ال�سلبية جتاه الآخرين..
ت�س ��تنزف منك الطاقة الإيجابية التى �أنت ما�سة لها
لت�ساعدك على النهو�ض من جديد..
�إن جتارب ��ك احلياتي ��ة ال تخل ��و �أب ��د ًا م ��ن النتائ ��ج
الإيجابية ..فلما ال تبحث عن تلك الإيجابية يف زحمة
اخلريات ال�سلبية.

�إن طف ��ل اليوم قد الي ��درك الأمور م ��ن حوله ..لكنه
�س ��يغدو نا�ض ��ج ًا مدرك ًا للأم ��ور فى غ ��ده ..فلتجعل
ال�صورة التى �سري�سمهامطابقة لل�صورة التي ر�سمها
يف �صغره...

