مساعدة األطفال خالل جائحة
فيروس كورونا )(COVID-19

في األقوات التي تتسم بتلقلق قوعدم اليقين ،من المهم أن نحتفظ بنظرة إيجتبية تجته سالمتنت من جميع نقواحي الحيتة -
الجسدية قوالعقلية قواالجتمتعية قوالعتطفية.
يمكن أن تؤثر األحداث الجترية قواإلجراءا التي يتخذهت النتس على حيتة أطفتلكم .في بيئة آمنة قوداعمة ،يمكنكم المستعدة
في الحفتظ على صحة قورفتهية عتئالتكم.
نحن ملتزمقون بتلحرص على سالمة جميع الطالب قودعمهم قوادرتهم على مقواصلة دراستهم ،سقواء في المدرسة أقو في
المنزل.
يدرك العديد من األطفتل تأثير فيرقوس كقورقونت المستجد ( ،)COVID-19كمت أنهم اد يتأثرقون بمختقوف قوالق اآلخرين.
يمكن أن يحصل ذلك من خالل سمتع قومشتهدة مت يحدث في المدرسة أقو في المنزل أقو على شبكة اإلنترن  .من المهم أن
تتحدثقوا مع أطفتلكم حقول مختقوفهم.
مت يمكنكم فعله:
•
•
•
•
•
•
•
•

حتقولقوا التزام الهدقوء عند التحدث مع أطفتلكم قوعتئلتكم.
تحدثقوا مع أطفتلكم عن شعقورهم .استمعقوا قوطمئنقوهم.
تحدثقوا مع أطفتلكم حقول  .COVID 19أجيبقوا على أسئلتهم بصدق ادر اإلمكتن .اد يستعد ذلك على التقليل من
مختقوفهم قوإزالة القلق.
التعرض المتكرر لقوستئل اإلعالم من الخقوف قوالقلق.
الّلقوا من مشتهدتهم لقوستئل اإلعالم  -اد يزيد
ّ
ركزقوا على مت تققومقون به كعتئلة لكي تبققوا بأمتن .اعطقوا أطفتلكم معلقومت قواضحة حقول كيفية تقليل خطر
ست بتلسيطرة.
اإلصتبة بتلعدقوى بكلمت يمكنهم فهمهت ،إذ أن ذلك سيعطيهم إحست ً
صصقوا قواتًت للعب
ااضقوا القوا م ًعت قواستمرقوا بتتبتع الرقوتين ادر اإلمكتن أقو ستعدقوا في قوضع رقوتين جديد .خ ّ
قواالسترختء .إستمتعقوا بأقواتتكم.
تنبّهقوا لعالمت القلق – فردقود فعل األطفتل للضغقوط تأتي بأشكتل مختلفة ،قواد تشمل تغييرا في أنمتط نقومهم
قوتغيير الشهية ،قوفقدان االستقاللية ،على سبيل المثتل زيتدة التعلّق بتألهل ،أقو الرغبة في أن يكقونقوا بتلقرب من
البتلغين أقو زيتدة الغضب قوالتهيج قوالقلق قو/أقو الخقوف.
حتقولقوا الحفتظ على أسلقوب حيتة صحي.

دعم التعلم والرفاهية في المنزل.
اد يؤدي التقواجد في أمتكن مغلقة لفترة طقويلة من القوا إلى زيتدة التقوتر قوالصراع في المنزل.
مت يمكنكم فعله:
طمئنقوهم
 تحدثقوا إلى عتئالتكم حقول مت يحدث .اد يقلّل فهم المقواف من القهم.
 ستعدقوا أطفتلكم على التفكير في كيفية تعتملهم مع المقوااف الصعبة في الستبق قوطمئنقوهم .نتاشقوا الطرق
المختلفة التي يتفتعل بهت األطفتل قوالبتلغقون مع المقوااف العصيبة المختلفة.
 ذكرقوهم أن العزلة لن تدقوم لفترة طقويلة قولكنهت ضرقورية لسالمتهم المستمرة.
إمألقوا أقوات الفراغ
 مترسقوا الريتضة بتنتظتم ألنهت طريقة مثبتة للحد من التقوتر قواالكتئتب .كقونقوا مبدعين .يمكن ممترسة الريتضة
من خالل فيديقوهت التمترين الريتضية قوالراص قواليقوغت قوالمشي في الحديقة الخلفية أقو استخدام معدا
التمترين الريتضية المنزلية.

 خططقوا لقضتء بعض القوا في القيتم بأنشطة عتئلية منظمة قوإكمتل القواجبت
الرقوتين الطبيعي ادر اإلمكتن.
ابققوا على تقواصل
 شجعقوا أطفتلكم على البقتء على اتصتل مع أفراد األسرة قواألصداتء عبر الهتتف أقو البريد اإللكترقوني أقو قوستئل
التقواصل االجتمتعي عندمت يكقون ذلك منتسبًت.
 تقواصلقوا مع مدرسة أطفتلكم بتستمرار إذ أنهت ستحصل على آخر المستجدا قوتعمل على تزقويدكم بتلمعلقومت
الهتمة قوالحتلية.
 استمتعقوا بأقواتتكم معًت كعتئلة.
المدرسية قواللعب .حتفظقوا على

تذكرقوا أن أي ارارا أقو إجراءا اد تتخذقونهت هي مت تعتبرقونه األفضل بتلنسبة لكم قولعتئالتكم .افعلقوا مت بقوسعكم،
قوحتقولقوا التحلّي بتلصبر مع أنفسكم قوعتئالتكم قواآلخرين قواطلبقوا المستعدة عند الحتجة.
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