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وس كورونا المستجد  ي مناقشة موضوع فتر
 
دد ف  . COVID-19ال تتر

ي المستشفى أو يرتدون األقنعة
وس أو شاهدوا صوًرا عىل التلفاز أو أشخاًصا فى فيما يخص األطفال، . سمع أغلب األطفال بالفعل عن الفير

ي الواقع ما يصيبهم من قلق وشك، لذلك فإن المبادرة بإجراء محادثة مع طفلك تتيح لك 
وس قد يزيد فى فإن عدم التحدث عن الفير

 . ا يخطر له من أسئلة وما يساوره من مشاعر كما تقدم له معلومات واقعية باإلضافة إىل االطمئنان الذي يحتاجهالفرصة للتعرف عىل م
 

 . انتبه لما تعانيه نفسك من قلق
ي حياتهم لتوجيههم بشأن كيفية التعامل مع القلق واألحداث المسببة للتوتر 

ى فى إذا كنت تعرف أن . يتطلع األطفال والشباب إىل البالغير
وس كورونا المستجد  جح أال يكون ذلك هو الوقت األمثل لمناقشة موضوع فير -COVIDلديك مشاعر من القلق الشديد أو الذعر، فير

 من ذلك، عالج توترك. مع طفلك حيث قد يرصد قلقك، وهو ما سيكون له بدوره أثر عىل ما يشعر به 19
ا
ًسا، / بدًل

َ
، وخذ نف

ا
قلقك أوًل

ي حياتك، ثم كرر التواصل مع طفلك بخصوص ما لديه من أسئلة وما يساوره من مشاعر واطلب ا
ى فى . لدعم من شخص آخر من البالغير

وس كورونا المستجد للتعامل مع ا( CDPH)الخاصة بـ  FASTانظر نصائح  باعتبار ذلك أحد الموارد  COVID-19لقلق الناجم عن فير
ى   . المتاحة للبالغير

 
 . انتبه لتلميحات طفلك وطمئنه

وس كورونا المستجد  ك بما سمع عن فير  طفلك إىل أن يخير
ُ
قد يطّور األطفال أفكارهم الخاصة . ، وبمشاعره إزاء ذلكCOVID-19ادع

استخدم عبارات أمينة عىل أن تكون . عّما يجري أو ربما سمعوا أخباًرا من أقرانهم تؤدي بدورها إىل زيادة ما يساورهم من توجس وقلق
ي تستثير أفكاًرا مخيفة مثل . بلغة حّساسة

استخدم ". الحىم العالية"و" صعوبة التنفس"و" الموت"ال تستخدم المصطلحات الت 
. ، إلخ"يشعر البعض كما لو كانوا ال يستطيعون التقاط أنفاسهم"أو " يمكن لذلك أن يصيب البعض بمرض شديد"مصطلحات مثل 

ي قد يشاركونك إياها باستخدام مصطلحات دقيقة وسهلة الفهم 
والهدف هو طمأنتهم إىل أنهم آمنون بناءا عىل األسئلة والمشاعر الت 

ا 
ً
 . أيض

 
ز عىل م

ّ
 . ا تقوم به للحفاظ عىل السالمة مما تستطيع التحكم فيهرك

ي تقومون بها 
ي التشديد عىل احتياطات السالمة الت 

وس . تتمثل إحدى الخطوات الهامة لطمأنة األطفال فى ح أن الفير ، يمكنك شر
ا
مثًل

د، وأن الجراثيم ال تحب مزيــــج الماء والصابون وفرك  وهذه إحدى الطرق لتبيان . اليدينيحدث بسبب جرثومة، تماًما مثل نزلة الير
ي الرصامة إن نسي غسل يديه، ألن ذلك قد . أهمية غسل اليدين

ي نفس الوقت، ال تؤنب طفلك عىل مالمسة وجهه أو تفرط فى
وفى

ا تمارسونه مًعا . يضاعف قلقه ويجعله يشعر بتيقظ أكير من الالزم
ً
 من ذلك، يمكنك تناول موضوع غسل اليدين باعتباره شيئ

ا
 بدًل

 . كعائلة، وليكن هدفك من ذلك هو الممارسة نفسها وليس الكمال
 

 . ترصف بما يالئم تطور الطفل
ة، فقد يؤثر ذلك بالسلب عىل  كلما زاد عمر الطفل، زادت مالءمة ذكر المزيد من التفاصيل، ولكن ال تتطوع عموًما بذكر معلومات كثير

 من ذلك، حاول إجابة أسئلة طفلك. طفلك
ا
ال مانع إن عجزت عن اإلجابة، فاألهم . قصارى جهدك لتجيب بأمانة وبوضوحابذل . وبدًل

ة وبسيطة، كما يحتاجون لالطمئنان إىل أنهم . هو أن تقف إىل جوار طفلك وأن تطمئنه ى ا إىل معلومات وجير
ً
يحتاج األطفال األصغر سن

ا 
ً
ي أمان أيض

ى عىل رعايتهم فى ؟/ هل سيموت جدي"أو " هل سأمرض؟: "وقد يسألون. آمنون وأن القائمير ي
ح اإلجراءات " جدت  يمكن لشر

ي يمكننا التحكم فيها 
ا، ألنه يركز عىل األشياء الت 

ً
ا جد

ً
ي تقوم بها العائلة والمجتمع أن يكون مطمئن

ا . المختلفة الت 
ً
إن كان طفلك أكير سن

، . ىل مزيد من المعلوماتولم تستطع إجابة أسئلته، فُيمكنك التطوع للتوجه معه إىل مصدر معلومات موثوق للحصول ع
ا
مثًل

(CDPH www.chicago.gov/coronavirus ) وكذلك(CDC www.cdc.gov/coronavirus) 
 

ي تنطوي عىل لوم اآلخرين وتؤدي إىل 
 . شعور اآلخرين بالتحتر  ضدهمتجنب العبارات التر

 توجيهات لآلباء واألمهات :COVID-19فيروس كورونا المستجد 
 األطفال عن فيروسبخصوص التحدث إلى  

 COVID-19كورونا المستجد  

http://www.chicago.gov/coronavirus
https://www.chicago.gov/COVID-19%20FAST%20Tips%20on%20Managing%20Anxiety%2003.11.2020.pdf
http://www.chicago.gov/coronavirus
http://www.cdc.gov/coronavirus
http://www.cdc.gov/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/related-stigma.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/related-stigma.html
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ء . ذكر طفلك أنه لم يرتكب أحد أي خطأ  ي ذلك مثل الطقس السي
ي الطبيعة، مثله فى

ا فى
ً
ء يحدث أحيان ي

ويمكن . فهذا مجرد شر
وسات أن تصيب أي شخص بالمرض، برصف ا  . لنظر عن ِعرقه أو أصولهللفير

 
م بالروتير    . التر 

وس كورونا المستجد  ى الطبيعي للمدرسة والعمل بسبب فير ، COVID-19ونظًرا لما طرأ من اختالل عىل العديد من المناسبات والروتير
لية واللعب وغير ذلك ى ى عىل األطفال. حاول وضع نظام جديد لليوم من حيث مواعيد النوم والوجبات والمهام الميى . للنظام أثر مطمي 

ى الجديد،  وس وكجزء من هذا الروتير ي تركز عىل فير
قضى أمام الشاشات والت 

ُ
ي ت
ي تقليل المدة الت 

ألن الحصول عىل  COVID-19فكر فى
 . المزيد من المعلومات بشكل مفرط يمكن أن يؤدي إىل القلق

 
 . تكلم باستمرار 

ي كالمك معهم بخصوص أي أسئلة أو 
 بأول فور أن تعرفها وقل لهم إنك ستكون رصيًحا فى

ا
أبلغ األطفال أنك ستطلعهم عىل التطورات أوًل

قد يوجه طفلك لك . توّل االطمئنان عليهم من آن إىل آخر واسألهم عن مشاعرهم أو ما يخطر لهم من أسئلة. مخاوف تخطر ببالهم
ا بأسئلة إضافية خطرت لهبضعة أسئلة ثم قد يعود 

ً
هم أنك تقف إىل جانبهم أًيا كانت أسئلتهم وأًيا كان . الحق ء األهم هو أن تخير ي

والسر
 . ما يساورهم من مخاوف

 

 
 

 
 . cdc.gov/coronavirusأو  chicago.gov/coronavirusوللتعرف عىل أحدث التطورات، تفضل بزيارة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(: فيروس كورونا) COVID-19وفيروس كورونا المستجد ، التحدث إلى األطفال بخصوص فيروس كورونا: مناقتُبست التوجيهات 
 (CCLS)وأخصائية حياة الطفل المرخصة ( MS)اصلة على الماجستير ، حAnn Richards، النصيحة الصحية لآلباء واألمهات وأطفالهم

http://www.chicago.gov/coronavirus
http://www.chicago.gov/coronavirus
http://www.cdc.gov/coronavirus
https://childmind.org/article/talking-to-kids-about-the-coronavirus/
https://childmind.org/article/talking-to-kids-about-the-coronavirus/
https://www.gov.ie/en/publication/178c07-covid-19-coronavirus-health-advice-for-children/#explaining-covid-19-coronavirus-to-children
https://www.gov.ie/en/publication/178c07-covid-19-coronavirus-health-advice-for-children/#explaining-covid-19-coronavirus-to-children

