
 البدء 
بالتحادث

نريد جميًعا الأفضل لأطفالنا. نريد أن يمروا بتجارب بّناءة، 
وأن تكون لهم عالقات سليمة وفرص جيدة لكي يحالفهم 

وا الخطأ من الصواب. ونريدهم  ز
ّ  النجاح. نريدهم أن يم�ي

موا أنفسهم. موا الآخرين وأن يح�ت أن يح�ت

عندما نتحّدث مع الأطفال عن هذه القضايا من المهم أن 
ز بشأن ما يمكن القبول به. نكون واضح�ي

ي قد تبدو 
يستطيع كٌل مّنا لعب دور بمناقشة الأمور ال�ت

ي قد نكّررها عىل مسامع أطفالنا بدون 
ر أو ال�ت  عديمة ال�ز

أن ندري مضاعفاتها.

ام والعنف  سيقّربنا ذلك من ثقافة خالية من عدم الح�ت
تجاه النساء.

ا نحو الأفضل.  ً بواسطة خطوات بسيطة، يمكننا أن نحّقق تغي�ي

ي قد 
يعطي هذا الدليل نصائح عملية عن بدء الأحاديث ال�ت

ي حياتك.
تجريها مع الأطفال الذين �ز

البدء
ام، فقد يساورنا  ام أو عدم الح�ت ليس من السهل دائًما الحديث عن الح�ت

قلق حول إثارة مواضيع تسّبب القلق أو الخوف لدى الصغار، أو قد يكون 
ي تساعدنا عىل البدء بالحديث.

الأمر مجّرد افتقارنا إىل بعض الأفكار ال�ت

حة ونقاط بدء الحديث التالية عىل تسهيل  سوف تساعد المواضيع المق�ت
الخطوة الأوىل.

حة  بعض المواضيع المق�ت
ي حياتك، أو ابحث عن محّفزات 

فّكر بالمواضيع الأك�ث أهمية لالأطفال الذين �ز
ي الأمثلة التالية.

للمحادثة �ز

ام ح االح�ت �ش
ام وسبب أهميته مع�ز الح�ت  ›

ز الأصدقاء كاء الحياة أو ب�ي ز �ث ام ب�ي الح�ت  ›
ز الصبيان والبنات. ام ب�ي ز بالح�ت

ّ ي تتم�ي
العالقات ال�ت  ›

ام والعدائية  ز بعدم االح�ت ّ ي تتم�ي
مالحظة الترّصفات ال�ت

ام كيف نعرف إذا كان شخص ما يتّ�ف بعدم اح�ت  ›
السخرية أو الستهزاء بالآخرين  ›

غاظة أو إطالق النعوت المسيئة. الستقواء )البلطجة( أو الإ  ›

الخصوصية الشخصية
التقاط صور الآخرين والتقاط الصور الذاتية ون�ث الصور  ›

نت ن�ت الَبوح بمعلومات شخصية عىل الإ  ›
نت. ن�ت آداب الحديث عىل الهاتف وتحديد السلوك المقبول عىل الإ  ›

ام ز باح�ت ّ ي تتم�ي
العالقات ال�ت

معاملة الناس كما تحّب أن يعاملوك به  ›
ام والعدائية ز بعدم الح�ت

ّ ي تتم�ي
عدم التساهل حيال التّ�فات ال�ت  ›

 )Kids Hotline( خدمات مثل الخط المبا�ث لالأطفال  › 
)1800 737 732(1800RESPECT و  

ز  ز الجنَس�ي المساواة ب�ي
ز الآراء النمطية المتعلقة بالجنَس�ي  ›

عالم ي وسائل الإ
ناث �ز شارة إىل الذكور والإ كيفية الإ  ›

ز ’من حيث التحّكم‘ بالعالقة فيما بينهما سبب كون الذكر والأن�ث متساويَ�ي  ›

ُجَمل استهاللية لفتح الحديث
وري أن يكون لديك كّل الأجوبة. كن مستعًدا فقط  تذّكر أن ليس من ال�ز

لمناقشة المواضيع مًعا.

ي ذلك الفيلم؟ )قد تجد أمثلة أخرى 
ما رأيك بطريقة معاملة الرجال/النساء �ز  › 

ي أو لعبة يستمتع بها طفلك(
ي برنامج تلفزيو�ز

�ز  
ام تجاه شخص آخر؟ هل يمكنك أن تتذّكر مناسبة رّبما تّ�فت فيها بعدم اح�ت  ›

ي المدرسة؟
ي كيفية معاملة الصبيان والبنات �ز

هل تالحظ أية اختالفات �ز  ›

ام تجاهك، كيف سيكون شعورك؟  إذا تّ�ف أحد أصدقائك بعدم اح�ت  › 

وما الذي ستفعله؟  
/بنت، إىل أين تذهب لطلب المساعدة؟  ي لو شعرت يوًما بعدم الأمان مع ص�ب  ›

 )Conversation Guide( ’راجع ‘دليل التحادث 
 الكامل لالّطالع عىل نصائح عملية ونصائح أخرى 

ام ومزيد من المواضيع  جراء محادثة حول الح�ت  لإ
 respect.gov.au لبحثها مع الأطفال. ُزر الموقع
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