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 مةسلي عالقات
 معلومات صحيفة

 
 الذين األطفال أن آما. والمحبة بالسالمة تنعم التي والجاليات األسر عليه تقوم الذي األساس الزوجين بين السليمة العالقات تعتبر

 يكون ما وعامة. غيرهم من أفضل الحياة في نجاحهم حظوظ تكون الزوجين بين سليمة بعالقة يتميز عائلي جو في يكبرون
 .أطول لمدة ويعيشون غيرهم من أسعد سليمة عالقة في هم ذينال األشخاص

 

 :الزوجين بين السليمة العالقة تميز خصائص عشرة يلي وفيما
 فهما ذلك ورغم اآلخر عن مختلفًا يكون قد منهما واحد آل أن يفهمان فهما. البعض بعضهما ويقدران أنفسهما الزوجان يحترم -١

 .لطفو باحترام البعض بعضهما يعامالن
 فإنهما أطفال، لديهما آان وإذا. القرارات اتخاذ في البعض بعضهما مع ويشترآان. الزوجية عالقاتهما في متساويان الزوجان -٢

 . أطفالهما تربية مسؤولية يتقاسمان
 فيعمالن البعض، مابعضه مع خالفاتهما يناقشا أن العيب من ليس بأنه يعرفان فإنهما البعض، بعضهما مع الزوجان يتفق ال عندما -٣
 . منهما واحد آل إرضاء آيفية عن فيبحثان. الخالفات لهذه حل إيجاد على معًا
 ويسيء يؤذي قد آالم توجيه ويتجنبان وآرائهما شعورهما عن يعبران فهما. نظره وجهة ويحترم زوجه آلراء زوج آل يستمع -٤
 . اآلخر الشخص مشاعر إلى
 . ُيسعده أو مشاآله جميع زوجه يحل أن الزوجين أحد وقعيت فال. نفسه عن مسؤول زوج آل -٥
 الزوجان يقوم أن في عيب فال. ذلك إلى يحتاج عندما لنفسه خاصًا وقتًا يخصص عندما والذنب باللوم الزوجين أحد يشعر ال -٦

 . اآلخر الزوج رفقة دون منفردة بأنشطة
 .والسعادة والعطف واالحترام الحب أساس على مبنية تكون السليمة فالعالقة. الزوجية العالقة في بالخوف زوج أي يشعر ال -٧
 .والتطور النمو على البعض بعضهما ويشجعان يدعمان فهما. عليه ويسيطر اآلخر الزوج في يتحكم أن الزوجين أحد يحاول ال -٨
 .ولعالقاتهما البعض لبعضهما وقتًا يخصصان فهما مشغولين، الزوجان آان وإن حتى -٩

 الذين اآلخرين األزواج مع الوقت بعض يقضون فهم. آأزواج ويساعدونهم يعرفونهم األشخاص من مجموعة الزوجين دىل -١٠
 .وسليمة متينة عالقات لديهم

 

 وسليمة قوية تبقى لكي عالقاتكما على حافظا
 السليمة فالعالقة. الجهد هذا آل تستحق  مةالسلي العالقة لكن – آبيرة وعناية وجهدًا طويًال وقتًا يستغرق سليمة عالقة على الحفاظ إن
 عالقة آل في طبيعي أمر االتفاق وعدم االختالف إن. واألمن والسعادة باالحترام يشعر العائلة أفراد من فرد آل تجعل الزوجين بين

 "والشباب للألطفا ألبيرتا خدمات "هيئة تتوفر. إضافية مساعدة إلى يحتاجون األحيان بعض في األشخاص أن آما زوجية
) Alberta Children and Youth Services ( تخص التي القضايا من العديد عن معلومات يقدم للمساعدة هاتفي خط على 

 بمعالجة المتعلقة المواضيع وحتى وقوية سليمة تبقى لكي عالقتك على الحفاظ آيفية ذلك في بما الحياة وشرآاء األزواج بين العالقة
 الهاتف برقم االتصال الرجاء اليوم، في ساعة ٢٤ مدار على المتوفر الهاتف الخط بهذا لالتصال. سرةاأل داخل العنف حاالت
 .تحتاجها التي المعلومات أو المساعدة يعطيك أن الهاتف مأمور من واطلب ٣١٠-١٨١٨ المجاني

 

 المعلومات على احصل
 الخاص المجاني الهاتف برقم االتصال الرجاء علومات،الم من المزيد على للحصول أو جماعتك داخل المساعدة على للحصول
 زوروا أو ٣١٠-١٨١٨ رقم على اليوم في ساعة ٢٤ مدار على المتوفر) Family Violence Info Line (األسرة داخل بالعنف
  .www.familyviolence.alberta.ca اإلنترنت موقع

 
 لـ هابزعامت فخورة" والشباب لألطفال ألبيرتا خدمات "هيئة إن
 ". والتهديد األسرة داخل العنف لمنع ألبيرتا مبادرة"


