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Weekly Quote 

 
 
 

Ramadan Behaviour 

 

Follow up on your child’s behaviour and mix education 

with fun! 

Check the link below. You could print the chart and hang 

it in your child’s room or anywhere else, visible, in your 

home. The idea is to encourage your child to do more 

positive behaviours and be helpful around the house. 

There are also activity sheets for your child to play and 

colour. Page 10 has examples of desirable behaviours.  

 
  سلوكیات رمضان

 
 

 تابع سلوك طفلك واجمع بین المتعة والتربیة!
 

 اضغط على الرابط ادناه. یوجد انشطة وافكار متنوعة لتحفیز طفلك
 على االعمال االیجابیة. یمكنك طباعة الجداول ولصقها في غرفة

  طفلك او في اي مكان آخر في المنزل لیتسنى للجمیع رؤیتها.
 

 صفحة 10 تحتوي على أمثلة لألعمال اإلیجابیة المرغوبة.
 

 كما یوجد ایضا رسومات أیضا یمكن طباعتها واعطاءها لطفلك
 للعلب و التلوین.

 



 

 

https://drive.google.com/open?id=1s4BrVlzvczqrYYceLKxe
yb3UJvC0VmS8 

 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1s4BrVlzvczqrYY
ceLKxeyb3UJvC0VmS8 

 

MOE books distribution 

Book distribution went on smoothly this week. Our bus 

attendants delivered the books to the homes of students 

registered in the bus; and for the last three days, parents 

have been coming to collect their children’s packs, all 

while sticking to the highest measures of health and 

safety. 

Thank you parents for your cooperation! 

Thank you ICS staff for your organization! 

 

 
 توزیع كتب وزارة التربیة

 
  استمر توزیع الكتاب بسالسة هذا األسبوع.

 
 قام موظفو الحافلة بتوصیل الكتب إلى منازل الطالب المسجلین في

 الباصات المدرسیة یوم االثنین الماضي؛ وخالل األیام الثالثة
 الماضیة ، كان اآلباء یأتون الى المدرسة الستالم كتب أطفالهم  دون

 اضطرارهم  للنزول من سیاراتهم، وكل ذلك مع االلتزام بأعلى
 معاییر الصحة والسالمة.

  
 شكرا اآلباء لتعاونكم!

 
 شكرا لكل موظفي ICS لتنظیمكم الجید!
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5 Anger Management Techniques to Stop Yelling At Kids 

 
Parenting is a tough job, especially when it comes to anger 

management. Kids often don’t have a very good sense of 

reasoning, which can lead to a lot of yelling, tantrums, 

misbehavior, and other issues. They don’t understand how 

social skills work, and at a very young age, they live in their 

own little bubble. 

 

It’s even harder to keep your cool when you’re exhausted or 
not having a great day. Unfortunately, these children also 
typically haven’t yet developed a sense of empathy that allows 
them to understand that – so they really push your limits.  

This is why it’s so easy to lose your temper. You may want to 

shout, or yell, or scream at your children, especially when they 

aren’t listening to you for the hundredth time. But this is 

extremely damaging to a young child. They are 100% 

dependent on you, and they need you to be the mature, bigger 

person in the situation. 

You are an adult, after all! It’s your responsibility to keep your 

cool when the going gets tough, especially around your 

vulnerable, susceptible, and easily influenced children. 

Basic Rules: 

 5 تقنیات في إدارة الغضب لوقف الصراخ عند األطفال
 

 

 

 ا ألبوة مهمة صعبة ، خاصة عندما یتعلق األمر بإدارة الغضب. إن
 الفكر والتحلیل عند الطفل یختلف عن الراشدین. مما قد یؤدي إلى

 الكثیر من الصراخ ونوبات الغضب وسوء السلوك ومشكالت
 أخرى.  إنهم ال یفهمون اصول المهارات االجتماعیة ، وفي سنهم

 الصغیر، انهم یعیشون في عالمهم الخاص.
 

 ومن األصعب الحفاظ على هدوئك عندما تكون مرهًقا أو كان نهارك
 سيء.  التعب هو جزء ال یتجزأ من تربیة األطفال الصغار ، خاصة
 وان شعورهم بالتعاطف  مع اآلخر لم یكن قد تطور بعد. - لذا فهم

  یتجاوزون حدودهم حًقا.
 

 لذلك  فأنه من السهل جًدا أن تفقد أعصابك. قد ترغب في الصراخ
 على أطفالك ، خاصًة عندما ال یستمعون إلیك للمرة المائة. لكن هذا

  .ضار للغایة لطفل صغیر
 

 إنهم یعتمدون علیك بنسبة 100٪ ، ویحتاجون منك أن تكون
 الشخص الناضج واألكبر في جمیع الموقف

. 
 أنت البالغ ، بعد كل شيء! تقع على عاتقك مسؤولیة الحفاظ على

 هدوئك عندما تصبح األمور صعبة ، خاصًة حول األطفال الضعفاء
 والمعرضین للتأثیر والتأثر بسهولة

 
 من األساسیات:

 

https://www.powerofpositivity.com/anger-management-tips-for-parents/
https://www.powerofpositivity.com/anger-management-tips-for-parents/


A) DON’T YELL 

Toddlers and young children are nothing like adults. They 
rarely ever listen to yelling. It catches their attention for a 
moment, but they’ll be lost in a different world again just 
moments later!  

B)    USE FIRM LANGUAGE, CALMLY 

You can sound strict and as though you won’t take no for an 
answer while also sounding (mostly) relaxed. 

C)   MAKE EYE CONTACT 

Your child is more likely to take you seriously if you maintain 
eye contact with them, and you will be able to check to make 
sure they’ve comprehended what you’re saying. You can even 
kneel or lean down so you’re on their eye level 

D)  KEEP IT CONCISE 

If you drone on and on about one point for a long time, your 
child is going to slowly but surely tune it out. Get to the point, 
make sure they understand, and leave it at that. 

E)  BE CONSISTENT 

Remain consistent about the good behavior you expect. Don’t 
change your expectations every other day, as this will just 
confuse your child and prevent them from following 
instructions. 

F) DON’T GIVE IN 

If you told your child to complete a task, and they still haven’t 
been doing it, don’t “give up” on them by rolling your eyes and 
completing the task yourself. If you do, you’ll teach your kid 
that if they can ignore you long enough, they’ll get to escape 
tasks. No matter how long it takes, stand your ground! 

G) LISTEN 

Sometimes, your child is protesting for a reason. Listen to their 
explanations and complaints. Make sure they know that you 
“cannot hear” them unless they speak politely and properly. 
Once you’ve heard their side, make a more informed decision 
about your next step. 

H) ANTECEDENT 

This involves preparing your child for what they are expected 
to do well before they may actually need to do it. This will 
allow them to prepare for it and keep it in mind. 

As an example, if you want your child to put their dishes away 
after eating, start by telling them any time before a snack that 

 
 

 األطفال لیسوا مثل الكبار. نادرا ما یستمعون إلى الصراخ. یجذب
 انتباههم للحظة ، لكنهم یضیعون في عالم مختلف بعد لحظات! هذا
 یجعل أي محاولة لجذب انتباههم من خالل الصراخ علیهم إما غیر

 .فعال تماًما أو مجرد ضرر عادي
 

 أ) استخدم اللغة الثابتة والكالمیة
 یجب أن تبدو صارًما أي أنك لن تأخذ أي إجابة أخرى وفي نفس

 الوقت یجب أن تكون مرتاًحا.
 

  ب) النظر المباشر بالعین
 من المرجح أن یأخذك طفلك على محمل الجد إذا حافظت على النظر
 بعینه مباشرة. واألفضل أن تتمكن من الركوع أو االنحناء حتى تكون

  .في مستوى أعینهم والتأكد من فهمهم المطلوب
 

 ج) المثابرة
 إذا قمت باعادة المطلوب مرة بعد مرة ببطء ولكن بثبات، ال بد وأن

  .یفهمها الطفل
. 

 د) كن متماسكًا
 حافظ على توقع السلوك الجید. ال تغیر توقعاتك كل یومین ، ألن هذا

 سیربك طفلك ویمنعه من اتباع التعلیمات
. 

 هـ) ال تستسلم
 إذا طلبت من طفلك إتمام مهمة ، ولم یقم بها ، ال تقبل. ال "تتخلى عنه
 طلبك او تكمل المهمة بنفسك. إذا قمت بذلك ، فسوف تعلم طفلك أنه
 إذا كان بإمكانه تجاهلك لفترة كافیة ، فسوف یتمكن من الهروب من

 .المهام. بغض النظر عن الوقت الذي یستغرقه ، ال تستسلم
 

 و) االستماع
 في بعض األحیان ، یحتج طفلك لسبب ما. استمع إلى تفسیراتهم
 وشكاواهم. تأكد من أنهم یعرفون أنك "ال یمكنك سماعهم" ما لم

 یتحدثوا بأدب وبشكل صحیح. بمجرد االستماع إلى وجهة نظرهم،
 اتخذ القرار المناسب على ضوء المعطیات لدیك

 
 أ) التحذیر المسبق

 علیك  إعداد طفلك لما ُیتوقع منه القیام به جیًدا قبل أن یحتاج فعًال
 للقیام بذلك. سیسمح لهم ذلك باالستعداد لهذا

 
 كمثال ، إذا كنت ترید أن یضع طفلك أطباقه في الحوض بعد تناول
 الطعام ، أعلمه بهذا قبل البدء باألكل. مثل ، "یرجى وضع أطباقك

  في الحوض بمجرد االنتهاء من تناول طعامك
 
 
 
 
 



they must do this. It can be as simple as, “Please put your 
dishes in the sink once you’re done eating your snack!” 

I) LEAD BY EXAMPLE 

Many children learn by example! So if you’re trying to teach 
your kids to put their dishes in the sink after eating, make sure 
that you’re doing the same with your own dishes. 

J) CONSEQUENCE 

Consequence is the stage where you show positive 
reinforcement to your child for engaging in the correct 
behaviors. Once your child puts their dishes away, give them 
very big, obvious praise and a hug or other type of physically 
affectionate sign of approval. 

You need to make sure your praise is very loud and large in 
order for it to be noticed, and for your child to associate it with 
a good thing they’ve done. Don’t be afraid to act like you’re a 
theater actor.  

 ب) المثال األعلى
 هذه الخطوة تدور حول تعزیز وتشكیل السلوك الذي تریده. تقع على
 عاتقك مسؤولیة ضمان حدوث ذلك ؛ بعد كل شيء ، یتعلم العدید من
 األطفال بالقدوة! لذلك إذا كنت تحاول تعلیم أطفالك وضع أطباقهم في

  الحوض بعد تناول الطعام ، تأكد من أنك تفعل نفس الشيء
 
 

 
 

 ج) النتائج والمكافآت
 هذا هو الوقت الذي یحصد طفلك نتیجة السلوكیات الصحیحة وفیها
 تعزیزا ایجابیا.  بمجرد أن یضع طفلك أطباقهم بعیًدا ، امدحه كثیًرا
 وبوضوح. أخبر الجمیع عن حسن تصرف طفلك. قم بعناقه  وال

 تخاف ان تتصرف بشكل مسرحي وطفولي
 
 
 

 
 

 

 

                                                                      
  

 


