
 )ألولياء األمورمورد ( عن فيروس كورونا المستجدالتحدث إلى األطفال 

 إلى الصف الخامس –ما قبل الروضة من مرحلة 

 (NASP) والجمعية الوطنية لألخصائيين النفسيين في المدارس( ISCA) اتحاد األخصائيين االجتماعيين في المدارس الدولية مقتبس من منشورات

 

 فهاتم اكتشاوقد  ،الجهاز التنفسيا في ض  أمراتسبب ، COVID-19   وسميت اختصارا بـ الكورونا ساتفيرومن  ةجديد مؤخرا فصيلة تتفش

 عالمية. حالة طوارئ (WHO) منظمة الصحة العالمية وأسفر عنها إعالنألول مرة في الصين 

مساعدة األطفال على التعامل مع القلق توفير معلومات  تتطلب ر.واألس لألطفال يسبب القلقيمكن أن  المستجدبشأن هذا الفيروس  إن ما يثار

 اإلرشادات توفيرالكبار  يتوقعون منتذكر أن األطفال نغير مبرر. من المهم جد ا أن إشاعة ذعردون التسبب في  لكن وقائية دقيقة وحقائق

 .االستجابة لهاكيفية و العصيبةألحداث ا تلكحول 

 :محادثات مطمئنة مع األطفال للبدء فيفيما يلي بعض اإلرشادات 

ا بالتوتر والخوف.  قلق أو خوفيت أي إذا أبد -ابق هادئًا ومطمئنًا  .1 المناقشات إن فسوف يستوعب طفلك هذا األمر ويشعر أيض 

 بها اقروطفلك  مشاعرحول التغييرات في الروتين. تحقق من  مشاعر القلقإلى تخفيف  بالنهاية تؤديالهادئة الخالية من الذعر 

 .هامخاوفه بدال  من تجاهل وبدد

أو القلق أو  التوتر للتخلص منمدروسة  الكورونا المستجد فيما يتعلق بفيروسمحادثات الكون تمن المهم أن  - التزم بالحقائق .2

أسئلة  ى طفلك. إذا كان لدلها هضمان فهموالمحادثات  تلك لبدءالتحديد كيفية  مشاعرهالخوف. ضع في اعتبارك عمر طفلك و

 مخاوفه. وبددإضافية يمكنك البحث عن اإلجابات. تحقق مما يفكر فيه طفلك 

األخبار نشرات المعلومات من اإلنترنت و يتلقون الكثير مننحن نعلم أن األطفال  - انتبه لوسائل اإلعالم التي يتعرض لها طفلك .3

خاصة عند  يمكن أن تسبب القلق أو االرتباك مري اعأن المعلومات غير المالئمة  يجب أن نعيووسائل التواصل االجتماعي. 

ا و صحيحكل ما يسمعونه أو يرونه  احرص على تنبيه األطفال بأن ليساألطفال الصغار.   املي   الشائعات. فكرعن وجود دائم 

 المعلومات.يبني مرونتهم لتلقي وموثوقة ألن ذلك كفيل بأن مناسبة  تهم المعلومات وأحرص على أن تكونمشاركقبل 

تجنب إلقاء اللوم على وألطفالك  كورونا المستجد فيروسأن تكون على دراية بكيفية شرح  من المهم - تخلص من الخوف  .4

مصاب  بالضرورة أنهيعني  فإن ذلك الأنه إذا كان شخص ما يعاني من الحمى أو السعال  همأبلغ األشخاص أو المجموعات.

ا إلى . ابالكورونا مخالفة لقيمك قد تضطر إلى شرح ما تعنيه التعليقات إذا كانت ف ،عائلتك فين ياآلخر ينالبالغات تعليقنتبه أيض 

 في المنزل.

من المهم استخدام استراتيجيات في هذه الحالة . التوترالقلق أو  يخلقاليقين أن  إنعدامير أو يتغلل يمكن -استراتيجيات التأقلم  عزز .5

القراءة، ، الرقص، الغناء، : الحديث الذاتي اإليجابيما يلي تشمل استراتيجيات التأقلم المشاعر السلبية،التكيف اإليجابية إلدارة تلك 

، الطهي أو التمارين، الخبزممارسة ين، التلو قائمة االمتنان ،التأمل ،اليوغا، كتابةاألفالم ، مشاهدة ، لموسيقىاالستماع لالرسم، 

 .تجلب الفرح والمشاعر اإليجابيةأنشطة أخرى  أي و، ألتحدث مع صديق أو فرد من العائلةا

منتظم حيث أن ذلك يمكن أن يوفر االطمئنان ويعزز الصحة البدنية  روتين يوميحافظ على  - قدر اإلمكانروتين الحافظ على  .6

 .بالسيطرة األطفال مما يزيد إحساس توقع األحداث اليوميةالقدرة على إلى تعزيز روتين ال يهدفوالعقلية. 



 :نقاط التحدث

تثق التحدث إلى شخص بالغ  ال تتردد في مخاوف أي يعتني البالغون في المنزل والمدرسة بصحتك وسالمتك. إذا كانت لديك .1

 به.

يحرص مسؤولو المدرسة والصحة على التأكد من إصابة أقل عدد ممكن من و (COVID-19)لن يصاب الجميع بمرض  .2

 األشخاص بالمرض.

 COVID-19 أصيب بـ من قد يكون ونتوقعنستنتج من المهم أال  .3

 المرض:ء بصحة جيدة وتجنب انتشاريمكنك القيام بها للبقا أمور مهمةهناك  .4

ا يديك اغسل ➢  (. ثانية 20لمدة ) والصابون بالماء كثير 

 .٪ من الكحول(95-60معقم اليدين )استخدم ، صابونماء ولم يكن لديك  إذا ➢

 .المرضى مع االتصال تجنب ➢

 .مريضا تكون عندما المنزل في ابق ➢

 أو المالبس في سلة الغسيل. المهمالت سلة في المناديل ارم ثم ، منديل أو باستخدام الكم العطس أو السعالفمك عند   غط   ➢

 .وفمك وأنفك عينيك لمس تجنب ➢

 

 أحرص أن يكون الشرح مالئم للفئة العمرية:

بأن البالغين  تهمطمأن على الحرصمع موجزة وبسيطة أساسية ويحتاج األطفال إلى معلومات  :الثانيالصف قبل الروضة إلى  مرحلة ما

 انتشار الجراثيمموجودون للمساعدة في الحفاظ على سالمتهم وصحتهم. أعط أمثلة على الخطوات التي يتخذها األشخاص يومي ا إليقاف 

 والبقاء بصحة جيدة  مثل غسل اليدين. 

 بمأمناالبتدائية العليا أكثر صراحة في طرح األسئلة حول ما إذا كانوا  المراحليكون األطفال في   :السادسلصف إلى االثالث من الصف 

فصل الواقع عن الشائعات والخيال.  أكثر في مدرستهم أو مجتمعهم. قد يحتاجون إلى المساعدة أصيب أحد ما فيحق ا وماذا سيحدث إذا 

 (. والتنظيفاألقنعة والقفازات لبس   مثلالجراثيم ) انتشار المحلي لمنعناقش جهود قادة المدارس والمجتمع 

عمق ا )مثل الكبار( ويمكن بطريقة أكثر الموضوعوالثانوية مناقشة  المتوسطةيمكن لطالب المدارس  :السابع إلى الثاني عشر الصف من

 الحصولإن   الراهن.معلومات صادقة ودقيقة وواقعية حول الوضع  وتوفير COVID-19 عن إحالتهم مباشرة  إلى المصادر المناسبة لحقائق

 .يمكن أن يساعدهم على الشعور بالسيطرة على تلك المعلومات

 



ال تتجنب المعلومات التي يعتبرها  ،ومع ذلك تقديمها ينبغيمقدار المعلومات التي  تدلك علىدع أسئلتهم  أفضل من يعرف أطفالك،أنت 

ا عن مخاوفهم  واليافعييناألطفال ف كن صبوراخبراء الصحة ضرورية لضمان صحة أطفالك.  انتبه بصورة مباشرة، ال يتحدثون دائم 

 أثناء انشغالكم بالعمل. أن يحوموا حولكممثل  التحدث تدل على رغبتهم فيالتي  للمؤشرات

 واالهتمام. أما في حال الرعاية له كل وقدم  الحواراستمر في لما يحدث من حوله،  رد فعل طبيعي فذلك لق اإذا الحظت أن طفلك ال يزال ق

التك إلى إحب سيقومون نعبر البريد اإللكتروني والذي المدرسة األخصائيين االجتماعيين فيحاجة إلى دعم إضافي يرجى التواصل مع أحد ال

 .الخاصة اتخدمات االستشار

 

 ،التحية،، خالصمع 

 إدارة المدرسة 


