
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حاليًا في جميع  وتأثيرها،  (SARS-CoV-2)، الناجم عن فيروس كوروناCOVID-19 يتم اإلبالغ عن تفشي مرض

كما تصل التقارير اإلعالمية والمعلومات األخرى إلى العديد من األطفال. هنا، على سبيل المثال صور . أنحاء العالم

تتعامل  الطريقة التي بدقة يدرك األطفال. تبدو على شكل تهديداألشخاص الذين يرتدون سترات واقية وأقنعة التنفس 

وبالتالي  مع الوضع الحالي. -، والمدرسة وما إلى ذلك ، ورياض األطفالاألصدقاء-م وبيئتهم االجتماعية بها أسره

أن يكون مرهقاً  يواجه اآلباء ومقدمو الرعاية اآلخرين تحدياً بالتحدث إلى أطفالهم حول هذا الوضع الذي من المحتمل

 .: تنظيم الحجر الصحي المنزليومثاالً على ذلك

 ياتتغير السلوك
دي. يمكن أن يشعر األطفال غير المستقرين بعدم الراحة أو التعب، يستجيب كل طفل للضغط أو اإلجهاد بشكل فر

ويصدرون رد فعل مضطرب أو عصبي أو خائف. يمكن أن يكونوا غاضبين أو عدوانيين أو بطريقة أخرى "مختلفين" 

كيات وروتين نومهم. يمكن لبعض األطفال إظهار سلأو تركيزهم، أو قد يتغير نومهم وعن المعتاد. قد تنخفض شهيتهم 

، أو يتفاعلون بقوة مع حاالت الفراق أو االنفصال أو يتحدثون ستوى نموهم: فهم حنونون بشكل خاصلم تعد مناسبة لم

مرة أخرى بلغة الطفل. في بعض األحيان قد يتبّول األطفال أو يتبّرزوا على أنفسهم مرة أخرى. يمكن أن تحدث أعراض 

 أو الصداع.جسدية أخرى مثل الغثيان أو ألم في البطن 

 ما الذي يمكن أن يساعد األطفال؟

  حاول أن تكون موجوداً من أجل طفلك. غالباً ما تكون مساعدة كبيرة عندما يكون مقدم رعاية موثوق به قريباً من

 الطفل.

  الروتين اليومي المنظم مع أوقات نوم وتناول طعام ثابتة يوفر الدعم واألمان. تأكد من قيامك باألمور التي اعتدت

 القيام بها، وحافظ على اتفاقاتك ووعودك مع طفلك بموثوقية خاصة اآلن.

  ضمن نطاق االحتماالت ومراعاة المعلومات الخاصة بالتواصل مع اآلخرين: تأكد من أن طفلك نشط جسديًا )ركوب

ظام الغذائي الصحي مهم دائًما في الدراجات ولعب الكرة وما إلى ذلك( ويمكنه قضاء الوقت في الهواء النقي. الن

 الوقت الحالي.
 

             
              Gemeinsam handeln. Sicher leben 



 

o بكلمات تناسب عمرهالي لطفلك لحاشرح الوضع ا 

 واشرح لماذا يجب اتخاذ بعض التدابير.
o ن األصدقاء الزيارات م اشرح لطفلك سبب عدم إمكانية

أو غيرهم من مقدمي الرعاية حاليًا. قم  لجد والجدةأو ا

بتمكين طفلك من تبادل المعلومات مع مقدمي الرعاية 

هؤالء )على سبيل المثال عبر الهاتف واإلنترنت ووسائل 

التواصل االجتماعي(. يمكن أن تؤدي إتاحة الفرصة 

الستخدام المهاتفة عبر الفيديو إلى تعزيز الشعور 

 باالتصال والمجتمع.
o نامج يومي، على وجه التحديد ألن الروتين إنشاء بر

اليومي لحضور المدرسة أو رياض األطفال لم يعد 

ً في الوقت الحالي. خطط على سبيل المثال  ضروريا

أوقات وجبات ثابتة، أوقات للتعلم أو اللعب. يمكن 

 تضمين أوقات ثابتة لالستعالم عن الوضع الحالي.
o ن واألصدقاء الرد على طلبات الطعام. اطلب من الجيرا

 القيام بالمهمات نيابة عنك وجلب األلعاب إذا لزم األمر.
o ن عمل مللدرسة: غالبًا ما يتم توفير مواد تواصل مع الم

 هناك والتي يمكن العمل عليها في المنزل.
o  األطفال لديهم تجربة زمنية مختلفة عن البالغين. على

 ً  -دارالنشبيه باألدفنتسك -سبيل المثال ارسم تقويما

واشطب كل يوم يمضي من الحجر الصحي، حتى يصبح 

 المدى الزمني ملموساً أكثر لطفلك.
o  حتى إذا لم يكن هناك بديل مناسب للملعب أو اللعب في

الهواء الطلق: اسمح لطفلك بممارسة الرياضة. يمكن أن 

تقلل الرياضة من التوتر والقلق. في مساحة محدودة، 

ال ة أو اللفات المطاطية أو حبيمكن للترامبولين في الغرف

 القفز أن تساعد.
o كن البحث عن جرب تمارين االسترخاء مع طفلك. يم

 ، على اإلنترنت.االقتراحات والنصائح، خاصة لألطفال
o يل ، على سبك الفرصة لممارسة الرياضة عقليًاامنح طفل

 المثال عن طريق القراءة أو الكتابة أو عمل األلغاز.
o  حتى إذا كان يمكنك تقييد االتصال الجسدي بطفلك فقط   

لى حد محدود: اشرح له لماذا قلل عالقتك بشريكك وما إ

 الغرض من ذلك.
o   حافظ على موقف أساسي إيجابي: يمكن أيًضا نقل هذا إلى

 طفلك وسيشعر بالثقة واألمان.

 

 

 

 

 

 

 

 

o  

o  

o .خلق فترات يمكن لطفلك االسترخاء فيها واللعب فقط 
o  حماية طفلك من مشاهدة الكثير من التقارير. إن مشاهدة

بعض الصور واألوصاف مراراً وتكراراً ال يساعد 

 ويمكن أن يزعجك حتى نفسك.
o  ،إذا كان طفلك يرغب في النوم في سريرك مرة أخرى

 ً َ  لك  -فقد يكون ذلك منطقيا ً ً إذا كان ذلك ممكنا طبعا

 ولعائلتك.

 لطفلي؟ الوضعكيف أشرح 

دعم طفلك بالرعاية والصبر. امنحه الفرصة لمعالجة الوضع 

 الحالي والتكيف معه.

o  تحدث مع طفلك عن الوضع الحالي. استمع بعناية وصبر

عندما يخبر عن انطباعاته، حتى لو كان يكرر نفس 

 الكالم.
o ذا طرح طفلك أسئلة، أجب عنها بصدق. قل بصراحة إ

إذا كنت ال تعرف شيئاً بنفسك. يمكنكم بعد ذلك أن تفكروا 

ن يمكنه أن يعطيكم اإلجابة التي تريدونها.  معاً، م 
o  قّدم الحقائق واشرح ما يحدث حالياً. قّدم لطفلك معلومات

واضحة ومفهومة ومناسبة للعمر مثل: حول كيفية منع 

د يشمل ذلك مناقشة ما يجب فعله إذا أظهر أحد العدوى. ق

أفراد األسرة أو الطفل نفسه عالمات المرض. اشرح 

ً ما يتم فعله لمساعدة األشخاص المصابين ومنع  أيضا

 انتشار العامل الممرض.
o  اشرح لطفلك سبب عدم امكانية زيارة األصدقاء أو الجد

 والجدة أو مقدمي الرعاية اآلخرين في الوقت الحالي.
o  إذا كنت مرهقاً أو قلقاً، فال تخفي إنزعاجك، ولكن تحدث

 بصراحة عن ذلك. ساعد طفلك على فهم سبب رد فعلك.
 

 ؟المنزليكيف أدعم طفلي في الحجر الصحي 

الحجر الصحي هو إجراء وقائي. ومع ذلك ، يمكن أن يكون 

أيًضا عبئًا ، خاصة إذا كان هناك أطفال في األسرة لم يعودوا 

قادرين على الذهاب إلى روضة األطفال أو المدرسة ، أو 

إذا كان من الممكن فصلهم عن األشخاص اآلخرين الذين 

 يعيشون في األسرة.
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