
رسائل حب لعائلتك
املواد:

أقالم رصاص أو أقالم تلوين

ورق

مغلفات

التعليامت:

أدُع أفراد األرسة للجلوس معاً.

أطلب من كل شخص كتابة مالحظة محبة أو بطاقة تهنئة لكل فرد من أفراد األرسة واألصدقاء املقربني 
الذين يُعتربون كأفراد من العائلة.

أكتب صفة أو صفتني من الصفات الخاصة بكل شخص وأجعلهم يعرفون أنهم مميزون بالنسبة لك.

شجع األطفال الصغار عىل رسم صور خاصة لكل فرد من أفراد األرسة.

ضع املالحظات يف املغلفات وقم بتسليمها إىل العائلة.

إضغط هنا ملشاهدة 10 طرق لإلحتفال بيوم العائلة مع أحبائك.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
يتم اإلحتفال بيوم األرسة يف أونتاريو يوم األثنني من األسبوع الثالث من شهر شباط )فرباير(. هذا العام 
سيكون يف 21 من شباط )فرباير(. يوم األرسة هو وقت مخصص لإلقرتاب من أحبائك. ميكنك اإلستفادة 

من هذه املناسبة الرائعة لتقوية روابطك العائلية. يف هذه النرشة، سنوفر لك بعض األنشطة التي ميكنك 
اإلستمتاع بها مع عائلتك. 

  

أنشطة عائلية
 

خريطة الحي
املواد:

ورق مقوى

ماركرز

أقالم رصاص

كامريا                                  

التعليامت:

أدُع جميع أفراد العائلة للذهاب يف نزهة عىل األقدام، وخذ معك كامريا.

الحظ األشياء واملعامل املمتعة يف طريقك وإلتقط صوراً لها.

تذكر أسامء الشوارع التي متر بها.

يف املنزل، أجلسوا معاً وأرسموا خريطة الحي.

قم بتعيني فرد واحد من العائلة لرسم منزلكم.

أدُع الجميع إلضافة املعامل واألشياء التي الحظوها يف مسريتهم. إستخدموا الصور كمرجع.

قم بتعليق خريطة الحي عىل الحائط، واإلستمرار يف إضافة التفاصيل إىل الخريطة الحقاً.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

  

سلة املرح العائلية 
املواد:

سلة

قطع من الورق

قلم رصاص

التعليامت:

فكر ببعض أفكار ألنشطة عائلية "ال تتطلب تحضرياً" وأكتب كل واحدة منها عىل قطعة منفصلة من 
الورق. عىل سبيل املثال "إحتضن شخصاً وقل إنني أحبك"، "قلد أحد أفراد عائلتك ودع اآلخرين يخمنون 

من هو"، وما إىل ذلك.

قم بطي قطع الورق ووضعها يف السلة.

إجمع عائلتك وتناوبوا عىل السحب من السلة ومتثيل ما تقوله الورقة.

إستمر يف إضافة أنشطة مختلفة إلستعاملها يف التجمع العائيل.

واصل هذا النشاط كل عام كتقليد عائيل خاص يف يوم األرسة.

إضغط هنا ملزيد من األنشطة لإلستمتاع بها يف يوم األرسة.

 

 

For more information visit www.ncceinc.org  |  (519) 258-4076

VIRTUAL CHILDCARE 
PARENT SUPPORT 

SERVICES

أشياء ممتعة للقيام بها لإلحتفال بيوم األرسة

SPECIAL EDITION

يوم أرسة سعيد!

عاود اإلتصال بأرستك املمتدة مثل خاالتك وأعاممك وأجدادك وما إىل ذلك وأخربهم أنك تفكر 
فيهم.

تواصل مع "عائلتك املختارة" األصدقاء املقربني الذين ميكنك اإلعتامد عليهم حقاً.
إذا مل تكن لديك الفرصة ملقابلة أفراد العائلة شخصياً رتب إحتفاالً بيوم األرسة عرب اإلنرتنت.

حرض اإلفطار أو العشاء معاً وجرب بعض الوصفات الجديدة.
أخرج وإستمتع بالتامرين العائلية معاً، مثل امليش الجامعي.

إصنع بطاقاتك الخاصة للتعبري عن مدى حبك لعائلتك.
إصنع ذكريات عائلية بإستخدام الدمى وإلتقاط صور عائلية مضحكة.

https://www.influenster.com/article/family-day-ideas#:~:text=We%20are%20family...%201%20Make%20breakfast%20together.%20A,the%20same%20as%20creating%20a%20group%20time%20capsule.
https://www.realsimple.com/work-life/family/family-activities
https://www.geranium.com/blog/2021-family-day/

