
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 -لحيتة ا نقواحيجميع  من سالمتنتبنظرة إيجتبية تجته  نحتفظ أنتلقلق قوعدم اليقين، من المهم ب تتسم التي قوات األفي 
 الجسدية قوالعقلية قواالجتمتعية قوالعتطفية.

مستعدة ال م. في بيئة آمنة قوداعمة، يمكنكملكتطفأعلى حيتة  اإلجراءا  التي يتخذهت النتسأن تؤثر األحداث الجترية قويمكن 
  .متكرفتهية عتئالصحة قوفي الحفتظ على 
على مقواصلة دراستهم، سقواء في المدرسة أقو في  قوادرتهمسالمة جميع الطالب قودعمهم  بتلحرص علىنحن ملتزمقون 

 المنزل.
مختقوف قوالق اآلخرين. يتأثرقون باد أنهم كمت  ،(COVID-19) كقورقونت المستجد فيرقوس يدرك العديد من األطفتل تأثير

اإلنترن . من المهم أن  على شبكةقومشتهدة مت يحدث في المدرسة أقو في المنزل أقو  سمتعذلك من خالل  يحصليمكن أن 
 حقول مختقوفهم. ممع أطفتلك قواتتحدث

 
 فعله: كميمكنمت 
 

 .مقوعتئلتك مالهدقوء عند التحدث مع أطفتلك التزام قواحتقول •
 هم.قوقوطمئن قواعن شعقورهم. استمع ممع أطفتلك قواتحدث •
 التقليل منلى ادر اإلمكتن. اد يستعد ذلك ع بصدقعلى أسئلتهم  قوابي. أجCOVID 19حقول  ممع أطفتلك قواتحدث •

 القلق. قوإزالةمختقوفهم 
 من الخقوف قوالقلق. لقوستئل اإلعالمض المتكرر اد يزيد التعرّ  - مشتهدتهم لقوستئل اإلعالممن  قواالّل •
معلقومت  قواضحة حقول كيفية تقليل خطر  مأطفتلك قوااعطبأمتن.  قواتبقكي كعتئلة ل تققومقون بهعلى مت  قواركز •

 .بتلسيطرةإحستًست سيعطيهم  ذلك إذ أناإلصتبة بتلعدقوى بكلمت  يمكنهم فهمهت، 
لعب قواتًت ل قواص. خصّ قوضع رقوتين جديدالرقوتين ادر اإلمكتن أقو ستعدقوا في بتتبتع ااضقوا القوا  معًت قواستمرقوا  •

 .بأقواتتكمقواالسترختء. إستمتعقوا 
نقومهم  شمل تغييرا  في أنمتطتاد ، قومختلفةتأتي بأشكتل األطفتل للضغقوط  فردقود فعل – القلق عالمت تنّبهقوا ل •

من  بتلقرب اقوكقونيالرغبة في أن أقو ، التعلّق بتألهل، على سبيل المثتل زيتدة يةقوتغيير الشهية، قوفقدان االستقالل
 البتلغين أقو زيتدة الغضب قوالتهيج قوالقلق قو/أقو الخقوف.

 على أسلقوب حيتة صحي. الحفتظ قواحتقول •
 

 م والرفاهية في المنزل.دعم التعل  
 

 التقوتر قوالصراع في المنزل. زيتدةلفترة طقويلة من القوا  إلى  أمتكن مغلقةاد يؤدي التقواجد في 
 
 فعله: كميمكنمت 
 قوهمطمئن

 ل فهم المقواف من القهم.حقول مت يحدث. اد يقلّ  عتئالتكم إلى قواتحدث 

 طرق ال قوا. نتاشهمقوقوطمئن الستبقعلى التفكير في كيفية تعتملهم مع المقوااف الصعبة في  مأطفتلك قواستعد
 المختلفة التي يتفتعل بهت األطفتل قوالبتلغقون مع المقوااف العصيبة المختلفة.

 هم أن العزلة لن تدقوم لفترة طقويلة قولكنهت ضرقورية لسالمتهم المستمرة.قوذكر 
 أقوات  الفراغ قواإمأل

 تضة ممترسة الري . يمكنعينمبد قوانقوالريتضة بتنتظتم ألنهت طريقة مثبتة للحد من التقوتر قواالكتئتب. ك قوامترس
أقو استخدام معدا   ةالخلفي الحديقةقوالراص قواليقوغت قوالمشي في  الريتضيةالتمترين  هت فيديقومن خالل 
 المنزلية. الريتضية التمترين

 مساعدة األطفال خالل جائحة
 (COVID-19) فيروس كورونا
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 لى ع قواقواللعب. حتفظ ةالمدرسيقوإكمتل القواجبت  أنشطة عتئلية منظمة في القيتم ب القوا  لقضتء بعض قواخطط
 الرقوتين الطبيعي ادر اإلمكتن.

 على تقواصل قواابق

 على البقتء على اتصتل مع أفراد األسرة قواألصداتء عبر الهتتف أقو البريد اإللكترقوني أقو قوستئل  مأطفتلك قواشجع
 .مت يكقون ذلك منتسبًتالتقواصل االجتمتعي عند

 بتلمعلقومت قوتعمل على تزقويدكمعلى آخر المستجدا   ستحصل تإذ أنه بتستمرار ممع مدرسة أطفتلك قوالتقواص  
 الهتمة قوالحتلية.

 ت كعتئلة.معً  قوا بأقواتتكماستمتع 
 

، ممت بقوسعك قوا. افعلمتكقولعتئال ماألفضل بتلنسبة لك هقونمت تعتبر هت هيقونأن أي ارارا  أقو إجراءا  اد تتخذ قواتذكر
 عند الحتجة. المستعدة قواقواآلخرين قواطلب متكقوعتئال منفسكأي بتلصبر مع التحلّ  قواقوحتقول

 


