
 إن التعلیم بالمثال األعلى ضروري جدًا.●

 إن كنت أنت وشریكك تعامالن بعضكما بإحترام ومساواة سوف یفعل أطفالكم المثل, أما إن كنت أنت وشریكك تصرخان
 وتشتمان بعضكما, سوف یقلدكما أطفالكما في ذلك أیضا. الحوار والتصرف باحترام تجاه احدكما االخر سیشجع أطفالكم

  أن یكبروا حاملین نفس القیم وأن یعیشوا تلك القیم في عالقاتهم الخاصة الیوم وفي المستقبل.

●
 عّلموا أطفالكم التشكیك في األسئلة النمطیة التقلیدیة, مثال: "ِلم ال یمكن لألوالد أن یحبوا اللون الوردي؟" أو "من

 المقبول ان تحب الفتیات المكائن والشاحنات". یستطیع  األطفال رفض التطبیع اإلعالمي إن استطاعوا تنمیة
 حسهم النقدي تدریجیا وهم یكبرون.

 الحد من وقت متابعتهم لألفالم, اإلنترنت او برامج التلفاز التمییزیة والتي ال تتناسب مع قیمكم العائلیة.●

 َتفادي تعیین المهام المنزلیة على أساس الجنس _ تستطیع الفتیات إخراج القمامة تماما كما یستطیع األوالد أن●
 یغسلوا الصحون.

   َتذّكروا دائما, كّلما كانت العالقة مبنیة على أساس المساواة كّلما كانت افضل.●

 إن المساواة بین الجنسین ترتبط ارتباطا وثیقا بالعالقات السلیمة المتسمة باالحترام بینما عدم المساواة یرتبط مع مشاكل
 سالمة النساء و األطفال في عموم أسترالیا. قم بدورك لتشجیع مجتمع آمن أكثر. لقد قامت متاجر Target مؤخرا
 بخطوة َسّباقة باتخاذها قرار"ازالة عالمات 'لالوالد' و 'للبنات' من قسمي األلعاب والفراش" وإن هذه لخطوة ثقافیة

 مفیدة. حاولوا دائما تشجیع أطفالكم على اختیار ألعابهم على أساس اهتماماتهم.

 احرصوا على أن َیعَلم اطفالكم بأن لوالدتهم حق التصرف المالي في البیت, حتى وإن كانت ال تصرف على تربیتهم في●

 الوقت الحالي . حینما أمكن, كونوا نموذجا للتشارك في اتخاذ القرارات.

● دافعوا عن اطفالكم بِجدیّة وحاولوا توعیة من یُقَدم تعلیقات غیر ذي فائدة مثل "یجب أن تِح لق شعرك, إنك تبدو كفتاة!" 
أو "یجب أن تتصرفي بتھذیب أكثر". ال داعي ألن تغضبوا, فقط حاولوا قول شیئ مثل" ال نعتقد أن مثل ھذه المالحظات 

 ذات فائدة فعال"

  تفادوا التطبیع ومعاملة أطفالكم على أساس الجنس.●

 یوجد كتاب رائع ل كاتبته "میلیسا اتكنز ووردي" وهو:

“Redefining Girly: How Parents Can Fight Sterotyping and Sexualising of 
Childhood, from Birth to Tween”. 

”Wild Things: The Art of Nurturing Boys“ : "وكتاب آخر للكاتب "ستیفن جیمس 

هلّموا نلعب معًا 



 هلّموا نلعب معًا

 إن حَدث لكم و وجدتم انفسكم تخبرون بناتكم أن یحذرن عند المخاطرة أو تقولون أوالدكم أن یكونوا أقوى إذا عبَّروا●
 لكم عن ضعفهم- فّكروا حینها بالرسالة التي یتلقونها منكم!

  أن من الضروري جدا للصبیان والفتیات على حد سواء أن یخاطروا قلیال وأن یعبروا عن مشاعرهم. قد ال یبدو هذا
 واضحًا, ولكنهم بحاجة إلى التشجیع في كثیر من األحیان من هذه النواحي.

 َشجعوا الرجال في حیاة طفلكم أن ینخرطوا بشكل فعال,نشط و مباشر بدور األبوة/الرعایة, وحاولوا أن ال تكونوا●
 "حراسًا " باإلصرار على ِفعلهم لكل شيء كما تفعلونه انتم أو بانتقاد جهودهم, من الجید لالطفال أن یختبروا اسالیب

 تربیة مختلفة ما دام هناك بعض القوانین األساسیة المتبعة والمتفق علیها.

 ال تسمحوا لألخرین أن یصنفوا أطفالكم.●

  إن كان معّلمو السنین االولى یلقبون ابنتكم ب "المسترجلة" أو یعلقون بشكل سلبي على احتیاجات ابنكم العاطفیة,
 صححوا تعلیقاتهم بلطف. ما كان تصنیف اآلخرین مفیدًا َألَحد أبدًا.

 إن هذه بعض األفكار لتأخذوها بعین االعتبار.

 في نهایة المطاف, أنتم الخبراء في تربیة أطفالكم- تصرفاتكم وأفعالكم تؤثر فیهم بشكل بالغ عندما یكبرون. إستمتعوا برحلتكم معهم!

Drummond Street إن أعجبتكم جلسة الیوم وأردتم االطالع على كیفیة تقدیم هذا البرنامج, یرجى االتصال ب "هیلین" من 
  Services على الرقم  _96636733_

 ال تترددوا باالتصال بنا رجاءا بخصوص اي مداخالت وأسئلة _ یسرنا تعاونكم!

  ننصح بهذین الكتابین:




