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الع�قة تبدأ مبكرا . . فهي تبدأ مع استجابتك لطفلك.تعلم أك� حول الصحة العقلية للرضيع والطفولة ا�بكرة:

¢هل. اللحظات مهمة � حياة طفلك.

تساعد � بناء ع�قة الحياةتساعد � بناء ع�قة الحياة استجابة بعناية اليوم. . . . استجابة بعناية اليوم. . . .
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تعلم أك	 حول الصحة العقلية للرضيع والطفولة ا�بكرة:
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غامدلا ومن

 بناء العقل الصحي يبدأ مبكرا. .
فهو يبدأ باستكشاف العا� من حولك.

 تساعد ع¥ بناء العقل الصحيشجع العقل الفضو¡ اليوم. .شجع العقل الفضو¡ اليوم. .
اليوم وغدا

 تساعد ع¥ بناء العقل الصحي
اليوم وغدا

®هل. اللحظات مهمة ª حياة طفلك.



ا�رونة تبدأ � سن مبكرة ...
تبدأ بدعم طفلك وقت ازمات الحياة

�كنني من الوقوف ع� قدمي غدا�كنني من الوقوف ع� قدمي غداوجودك معي وقت شد� اليوم...وجودك معي وقت شد� اليوم...
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ةنورملا



 السيطرة ع� انفعا�ت النفس يبدأ مبكرا  . .
يبدأ بالقدوة �  كيفية ا�ستجابة �سببات التوتر.

سيعطيك مهارات ا�ستجابة للتوتر غداسيعطيك مهارات ا�ستجابة للتوتر غدا تعاملك  مع مسببات التوتر اليوم. . تعاملك  مع مسببات التوتر اليوم. .
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 ميظنتلا
سفنلل يتاذلا



 ا	حساس بقوة الشخصية يبدأ مبكرا. .
فهو يبدأ بتمك�  طفلك من اكتشاف الفرص.

  منحي الفرصة لتجربة
 ا�شياء بنف�. . .

  منحي الفرصة لتجربة
 ا�شياء بنف�. . .

 يجعلني أستطيع اختيار
طريقي غدا.

 يجعلني أستطيع اختيار
طريقي غدا.
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 ةوقب روعشلا
 ةيصخشلا



     أنت مولود بالطباع. اكتشافها يبدأ مبكرا. . .
فهي تبدأ �عرفة نفسك وطفلك وكيف تستطيعا العمل مًعا.

سأعرف كيف أكون غدا.سأعرف كيف أكون غدا.  أتعلم من أنا اليوم. . . أتعلم من أنا اليوم. . .
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