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طﻤﺌﻦ طﻔﻠﻚ .اﺷﺮح ﻟﮫ أن أسرتك ھﻲ أھﻢ ﺷﻲء
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اﻋﺘﻦ ﺑﻨﻔﺴﻚ ﺟﯿ ﺪًا
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ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن طﻔﻠﻚ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﮫ اﻟﺘﺤﺪث إﻟﯿﻚ دائما
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ﻛﻦ ﺻﺎدﻗ ﺎ ً ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﯿﮭﺎ ﻷﺳﺌﻠﺔ طﻔﻠﻚ
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اﻟﺘﺰم ﺑﺎﻟﺮوﺗﯿﻦ اﻟﯿﻮﻣﻲ لألسرة

ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻗﻞ« :أﻧﺎ أبوك/أﻣﻚ ,وظﯿﻔﺘﻲ ھﻲ اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﻚ .ﻧﺤﻦ ﻧﻔﻌﻞ ﻛﻞ ما ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ ﻓﻌﻠﮫ «.

إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ أو اﻟﻘﻠﻖ فاﻓﻌﻞ ﺷﯿﺌﺎ ﯾﺠﻌﻠﻚ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟ ﺮاﺣﺔ و اﻟﮭﺪوء .ﯾﻤﻜﻦ ﻟﺘﻤﺎرﯾﻦ اإلﺳﺘﺮﺧﺎء واﻟﺘﻨﻔﺲ
الباطني اﻟﻌﻤﯿﻖ وتمارين اليقظة ( )mindfulnessأن تقلل من الشعور بالتوتر .ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻚ وﺳﻼﻣﺘﻚ
( النظافة ،التمارين الرياضية اليومية ،الطﻌﺎم الصحي ،اﻟﻨﻮم ﺑ ﻜِﻔﺎﯾﺔ و ﺗﺠﻨﺐ ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻜﺤﻮل واﻟﻤﺨﺪ رات ) .ﺗﺠﻨﺐ
اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﯾﺴﺒﺐ ارتفاع اﻟﻘﻠﻖ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل  ،ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﯿﺪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ األﺧﺒﺎر حول ﻛﻮروﻧﺎ وﻟﻜﻦ ﯾﻤﻜﻦ أن
ﯾﺆدي اﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺷتك إﻟﻰ الزﯾﺎدة من اﻟﻘﻠﻖ.

ﯾﺤﺘﺎج اﻷطﻔﺎل اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻣﻊ أولياء أمورهم ﺣﻮل األشياء التي تقلقهم واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺘﮭﻢ  .إذا أراد اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺘﻌﺒﯿر ﻋﻦ
ﻣﺸﺎعره ،ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﺎ تفعله وما سيشغلك ﻋﻨﮫ و أﻋِ رهُ اھﺘﻤﺎﻣﻚ .اﺳﺘﻤﻊ ﺟﯿﺪا إﻟﻰ طﻔﻠﻚ .ﻻ تخبر طﻔﻠﻚ كيف يجب
عليه أن يشعر(مثال بأن تقول «ھﺬا ﺳﺨﯿﻒ .ﻻ داﻋﻲ ﻟﻠﺨﻮف ﻣﻦ ذﻟﻚ» ) .أﺧﺒﺮ طﻔﻠﻚ أنﱠ الشعور بالخوف أﻣﺮ ﻋﺎدي.
التحدث و اﻟ ﺮﱠﺳﻢ ﯾﺴﺎﻋﺪان طﻔﻠﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘواصل ﻣﻊ ﻤﺸﺎﻋرهم و اﻛﺘﺸﺎف ﻣﻜﺎﻣﻦ ﺨﻮفهم.

اكتشف أوﻻ ﻣﺎ ﻟﺪى طفلك ﻣﻦ ﻤﻌرفة حول األمر ﻗﺒﻞ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺘﮫ .اﺟﻌﻞ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺑﺴﯿﻄﺔ .ﻗﺪم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ
ﻣﺼﺪر ﻣﻮﺛﻮق فيه (ﻣﺜﻞ ﻣﻮاﻗﻊ الشبكة اإللكترونية اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ) ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

ﻛﻞ أسرة ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻷﺧﺮى .اﺣﺘﻔﻆ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺘﻮﻗﯿﺖ اﻹﻋﺘﯿﺎدي لإلﺳﺘﯿﻘﺎظ واﻷﻛﻞ والذهاب الى اﻟﻨﻮم .قم بإﺷ ﺮاك
أطﻔﺎﻟﻚ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء روتين ﺟﺪﯾﺪ)مثال وضع ﺧﻄﺔ لألنشطة اﻟﻤﺪرﺳﺔ(.
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ضع ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ لألسرة ﻣ ًﻌ ﺎ
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حاول اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﻣﮭﻤﺔ و ﻣﺜﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل
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راﻗﺐ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺎح إﻟﯿﮭﺎ
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ﺳﺎﻋﺪ طﻔﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻜﻮﻛﮫ

10

حافظ على التواصل ﻣﻊ أﺣﺒﺎﺋﻚ

شارك اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ وضع اﻟﺨﻄﺔ .ﯾﻤﻜﻦ لألوضاع أن ﺗﺘﻐﯿﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ ( ﻣﺜﻞ ﻗﯿﻮد اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة ،واﻟﻘﻠﯿﻞ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﮫ ﻓﻲ
الذهاب إلى اﻟﺨﺎرج) .ﻗﻢ ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺨﻄﺔ إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ.

األطﻔﺎل اﻟﻤﻨﺸﻐﻠﻮن ﺳﯿﻜﻮﻧﻮن أﻗﻞ عرضة ً للملل وأﻗﻞ ﻋﺮﺿﺔ ﻹظﮭﺎر اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﯿﮫ .ضع ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻊ
طﻔلك تحتوي على  20ﻧﺸﺎطﺎ ﯾُﻤﻜﻨﮭﻢ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮫ (ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ وقت اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ الشاشة).

ﻓﻜﺮ ﻓﻲ اﻟ ِﻘ ﯿَﻢ واﻟﻤﮭﺎ رات واﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﺘﻲ تريد دعمها عند أطﻔﺎﻟﻚ ﺧﻼل ھﺬا اﻟﻮﻗﺖ اﻟصعب .ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ
اإلمكانيات ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ طفلك ﻤﮭﺎ رات الحياة اﻟﻤﮭﻤﺔ (مثال :عناية وﻣﺴﺎﻋﺪة ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ،اﻟﺘﻌﺎون واﻟﻠﻌﺐ/اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻹﺧﻮة
واﻷﺧﻮات ،واﻟﺘﻨﺎوب ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻌﺐ) .أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺪح واﻻھﺘﻤﺎم اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ لدعم اﻟﺴﻠﻮك المرغوب فيه .أﺧﺒﺮ أطفالك ﺑﺄﻧﻚ
ﺳﻌﯿﺪ باألفعال اﻟﺤﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎموا ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺘﻮ (مثال« :ﻛﻢ ھﻲ ﺟﻤﯿﻠﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺘﮭﺎ ﻟﺠﺪﺗﻚ ،ﺳﺘﺴﻌﺪ ﺑﮭﺎ ﻛﺜﯿ ﺮا»).

أزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ تثير الشكوك للجميع .ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ أن ﯾﺠﺪ اﻵﺑﺎء طﺮﯾﻘﺔ ﻟتقبل هذه الشكوك .قم بإظهار هذا التقبل ألطفالك
عن طريق ما تفعله و ما تقوله .ﻻ ﺑﺄس أن ﺗﻘﻮل « أﻧﺎ ﻻ أﻋﺮف ،دﻋﻨﺎ ﻧﺮى ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮫ « .اﻟﺘﻐﯿ رات اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ
ھﺬه اﻟﺤﯿﺎة يمكن أن تكون صعبة وغالبا مخيفة .ﯾﻤﻜﻦ أيضا ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ أن توفر ﻓﺮصا ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﮭﺎ رات ﺟﺪﯾﺪة.

استخدم على سبيل المثال :الهاتف ،المواصالت الالسلكية و وسائل التواصل اإلجتماعي للحفاظ على التواصل مع
عائلتك وأصدقائك و جي رانك .ساعد اآلخرين المحتاجين الذين يكافحون والذين هم معرضون أكثر للخطر.

ﻛﺘﺒﮫ :ﻣﺎﺛﯿﻮ آر ﺳﺎﻧﺪرز وﻓﺎﻧﯿﺴﺎ إي ﻛﻮﺑﮭﺎم
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