
   
 

   
  
 

 

 

 

 

 

 

 نصيحة لآلباء

ومقدمي الرعاية 

واألشخاص الذين 

يعملون مع األطفال 

 والفتيان

  

 دعم مخاوف األطفال والفتيان فيما يتعلق
١٩-ِب كوفيد  

 

بالقلق  والفتيان األطفالفي هذا الوقت الحرج الذي يعتليه الغموض يشعر الكثير من 

بعض نقدم طبيعية للوضع الراهن. فيما يلي  يجري، وهذه استجابة   والتوتر بشأن ما

 األطفال. هؤالء النصائح حول ما يمكن للبالغين القيام به لمساعدة ودعم

 

ا،  محيرا  ولكنه قد يكون  جيدوهذا أمر  المتوفرةهناك الكثير من المعلومات  أيض 

نأمل أن و ،لذلك قمنا بتجميع بعض النصائح والروابط المفضلة لدينا في مكان واحد

 مفيدا. ذلكيكون 

 

ا ألن الوضع يتغير بسرعة في الوقت الحالي، فسنجري تحديثات من وقت  ونظر 

 نا:عليها ه االطالعآلخر يمكنكم 

/https://emergingminds.org.uk/resources 

 

https://emergingminds.org.uk/resources/
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بنفسك اعتنِ   
 

بعض  ةومواجهفي الوقت الحالي الشعور بالقلق والتوتر  إن

ابحث عن ، هو أمر متفهم التحديات التي يصعب التغلب عليها

ن اعدك ألذلك سيسحيث أن على التأقلم  تعينكاألشياء التي 

بالطريقة التي تريدها عند التحدث  هدوءا وتستجيب اكثرتكون 

 .إلى األطفال

 

 :هنا بعض المعلومات المفيدة التي تستهدف وتخص البالغين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حافظ على العادات الصحية
 

، وذلك المستطاعحاول أن تحافظ على الروتين الطبيعي قدر 

باألكل والنوم والدراسة واللعب أو حتى أوقات  فيما يتعلق

الحفاظ على الروتين يساعد األطفال على الشعور  ،الراحة

لمشاهدة الطبيعة واألماكن تخرج  أن اأيض كباألمان. يمكن

هناك أدلة على أن االتصال مع الطبيعة حيث أن ، المفتوحة

الخروج، حاول قضاء بعض ذا استطعت يعزز المزاج، لذلك إ

على الخروج  ا  لم تكن قادر وإنالوقت في الخارج مع األطفال. 

قم بتشجيع األطفال على ف، ألي سبب مغادرة المنزل ال تريدأو 

هناك الكثير من التطبيقات ، ممارسة بعض التمارين في المنزل

 يوتيوب. أو مقاطع الفيديو المجانية المتاحة على

 
 

 الدوائرمن الوقوع في  ذراح

 مفرغةال
 

هناك بعض من السلوكيات التي قد يكون من السهل 

الوقوع فيها في هذا الوقت والتي يمكن أن تجعل القلق 

 أسوأ على المدى البعيد، مثل:

 أن ينام أحد الوالدين في السرير  ، مثلتجنب األشياء

 مع طفلهما بدال  من تركه ينام بمفرده

 اآلخرين االنسحاب والبعد عن 

  المعلومات عن طريق جوجل عنالبحث المستمر 

 قضاء الكثير من الوقت في التحدث عن المخاوف 

 لخطر أن يحدثلانتظار في حالة  العيش 

  ،مثل النظر إلى التحديثات اإلخبارية االطالع المبالغ

 بشكل مستمر

  بها  الرأسالتفكير باألشياء الواجب إنجازها وارهاق

 عملهاو القيام بهابدال  من 

  غسل اليدين بشكل مبالغ فيه بما يتجاوز حتى

 التوصيات الطبية

 

كن متيقظ ا لهذه السلوكيات وغيرها، وشجع األطفال على 

مالحظة وإدراك ما يساعدهم )ليس فقط على المدى القصير 

 المباشر( وما الذي يجعلهم يشعرون بالقلق أكثر.
 

ة مساعد الحقا ، سنقدم لكم بعض األفكار حول كيف يمكن

على التعامل مع هذه السلوكيات من أجل كسر الحلقات  األطفال

 .بدون قصدمن إليها  هي بهم األمرينتالمفرغة التي قد 

 

https://www.psy.ox.ac.uk/covid-19-our-
mental-health 
 

https://www.rethink.org/news-and-
stories/blogs/2020/03/managing-your-
mental-health-during-the-coronavirus-
outbreak/ 
 

https://www.mind.org.uk/information-

support/coronavirus-and-your-wellbeing/ 

https://www.psy.ox.ac.uk/covid-19-our-mental-health
https://www.psy.ox.ac.uk/covid-19-our-mental-health
https://www.rethink.org/news-and-stories/blogs/2020/03/managing-your-mental-health-during-the-coronavirus-outbreak/
https://www.rethink.org/news-and-stories/blogs/2020/03/managing-your-mental-health-during-the-coronavirus-outbreak/
https://www.rethink.org/news-and-stories/blogs/2020/03/managing-your-mental-health-during-the-coronavirus-outbreak/
https://www.rethink.org/news-and-stories/blogs/2020/03/managing-your-mental-health-during-the-coronavirus-outbreak/
https://www.mind.org.uk/information-support/coronavirus-and-your-wellbeing/
https://www.mind.org.uk/information-support/coronavirus-and-your-wellbeing/
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 االستجابة لألطفال والفتيان
 

من حولهم للبحث عن  البالغينسيراقب األطفال والفتيان 

إذا  عما، والمناسبة واالستجابةفي كيفية التصرف  تلميحات

خالل  األفعالكان عليهم القلق أم ال، لذلك ينصح بمراقبة ردود 

على  قلقك،الحديث أمامهم. هذا ال يعني أنك بحاجة إلى إخفاء 

العكس من ذلك، من المهم مساعدة األطفال على إدراك أن 

ا معين ا من القلق والتوتر هو أمر طبيعي وعليهم رؤية  قدر 

عندما أشعر بالقلق بشأٍن "لمثال على سبيل ا، كيفية التعامل معه

للتحدث  بأصدقائكفهل نتصل  بصديقي،ما أحب أن أتصل 

ا تلفزيوني ا  "، أو"إليهم؟  عندما أكون قلق ا، أود أن أشاهد برنامج 

فيما يقلقني، ما هو البرنامج ر مضحك ا ألكف عن التفكي

التلفزيوني الذي ترغب في مشاهدته؟(. من الجيد بالنسبة لهم 

ا ولكنهم سيشعرون بالخوف يرفوا أن البالغين أن يع قلقون أيض 

أكثر ويجدون صعوبة أكبر في مشاركة مخاوفهم إذا رأوا 

 .ق واإلنهاكبالغين يشعرون باإلرهاال

 

  الحديث عن المخاوف

 

من الجيد التحدث عن المخاوف واالستماع إلى مخاوف 

عن األطفال والفتيان. حاول تخصيص وقت ومساحة للتحدث 

ا بأنهم يريدون التحدث، لذا ابحث عن  اصرحوي. لن ذلك دائم 

 .العالمات، مثل بقاءهم بالقرب منك أكثر من المعتاد

 

 متى نتحدث
 

من الرائع أن تتمكن من التحدث إلى األطفال والفتيان في 

يكونون على الوقت الذي يظهرون فيه خاوفهم، حيث أنهم 

ا، ل لتحدث في ذلك الوقت. لكننا نعلم أن هذا ليس ممكن ا دائم 

وأنه من المهم التحدث في وقت الحق حيث ال تشعر أنت وال 

ا  هم بالتوتر أو االنشغال أو التعب. قد يكون من المفيد أيض 

ا ألن األشياء  محاولة تجنب مناقشة المخاوف قبل النوم فور 

ارة للقلق في وقت النوم. إذا غالب ا ما تبدو أكثر خوف ا وأكثر إث

أثار األطفال مخاوفهم في هذه األوقات، فأخبرهم أنك تتفهم 

قلقهم وأنك بالتأكيد تريد التحدث إليهم بشأنه واتفق معهم على 

وقت آخر إلجراء المحادثة )والتزم بهذه الخطة(. ثم حاول 

اقتراح بعض المواضيع األخرى التي يمكنهم التفكير فيها بدال  

 االنخراط في القلق.من 

 

 كيف تتحدث
 

من الخصائص الرئيسية للمواقف التي تثير القلق والتوتر هي 

وفقدان الشعور  ةالمسؤولي، التهديد المحتمل، لغموضا

بالسيطرة، لذلك من السهل معرفة لماذا ظروفنا الحالية تغذي 

مع األطفال من المهم  عند الحديث، وبناد  على ذلكالقلق. 

 ى:مساعدتهم عل

 

 شعورهم بالقلق والتوتر هو أمر متفهم معرفة أن .أ

 تطوير فهم دقيق وواقعي للموقفمساعدتهم على  .ب

ابالغهم باألشياء البسيطة والعملية التي يمكنهم القيام  .ت

ا بشأن حدود  ا أن تكون واضح  بها، ولكن عليك أيض 

 مسؤولياتهم.

 

 هنا بعض الخطوات التي قد تساعد:
 

 واعترف بمخاوفهم وهمومهم مطلعا  كن 

 "نعم"، أسئلة ال يمكن اإلجابة عليها بـ "أسئلة مفتوحة"ابدأ بـ 

ما الذي يجعلك تشعر بهذه "على سبيل المثال )"ال"، أو 

ما هي مخاوفك " ،”ماذا سمعت عن الفيروس؟" ،”الطريقة؟

(. ربما يكون األطفال األكبر سن ا قد التقطوا ”حيال ذلك؟

لذا حاول  األصدقاء،إلنترنت أو من خالل المعلومات عبر ا

أن تستكشف أنواع األشياء التي يسمعونها، كل هذا سيساعدك 

 .على فهم أي مخاوف أو قلق لديهم

 

حاول أال  ،يستجيبون ألفكارهموضح لهم كيف يجب أن 

"سيكون األمر جيد ا!"، مثل قول )، همتتهاون أو تقلل من مخاوف

ذلك إلى شعور الفتيان بأن ، فقد يؤدي ("ال تكن سخيف ا"

مخاوفهم ال يتم أخذها على محمل الجد مما يجعلهم مترددين 

العودة ومشاركة  في بالرغبةبدال  من الشعور  هافي الحديث عن

سئلة في المستقبل )مهما بدا األمر سخيف ا(. األاألفكار أو طرح 

ا التحكم في األفكار التي تظهر في   رؤوسنا،من الصعب أيض 

لذا بدال  من قول "ال تفكر في األمر"، شجعهم على مالحظة 
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"هناك قلق  مثال) ،الفكرة ولكن حاول عدم االنخراط فيها

 ؟(مزعج مرة أخرى، ما الذي يمكنك التفكير فيه بدال  من ذلك

 

 ساعدهم بالشعور أن قلقهم طبيعي ومتفهم

مثير أمر  يه والظروف التي نعيشها هذا الوقتأن  أبلغهم

بالقلق. بذلك للقلق بالنسبة للجميع وأنه من الطبيعي أن نشعر 

أجداده،  صحة ، إذا كان الطفل قلق ا بشأنلعلى سبيل المثا

 وجدتك،يمكنني أن أرى أنك قلق بشأن جدك "له  يمكن القولف

او أن  وأبلغهم .5و 4و 3ثم اتبع النقاط  "أنا قلقة بشأنهما أيض 

يشعرون بخيبة هم قد لبعض الوقت وأن ةختلفتكون ماألشياء س

أمل ألن األشياء التي يتطلعون إليها أو يستمتعون بها تم 

 .خيبة األمل هذه مفهومة وال بأس بها ، لكنإلغاؤها

 

 
 

  قم بتصحيح أي سوء فهم لديهم بطف ورفق

بعد مالحظة مخاوفهم وإظهار تفهمك لها، يمكنك مشاركة 

الحقائق بلطف لتصحيح أي سوء فهم لديهم )على سبيل بعض 

ا ألن الفيروس  في منتشرا  المثال، قد يعتقد الطفل أنه نظر 

 ةيمكنني رؤي"يمكنك الرد بقول وهنا مدينتهم سيموت الجميع، 

أنك متخوف من أن شخص ما على الطريق مصاب 

ا يعيش بالقرب  بالفيروس، وليس من الجيد معرفة أن شخص 

ض، لكن هذا ال يعني أننا سنموت، في الواقع، معظم منا مري

 ".الناس الذين يصابون به تظهر عليهم حمى وسعال فقط

 

)على سبيل المثال،  أمكنالمحادثة قائمة على الحقائق ما  اجعل

أن معظم األشخاص يعانون من أعراض خفيفة ويتعافون في 

هذا ب غضون أسابيع قليلة، وأن الحيوانات األليفة ال تتأثر

بها  الموصي(. استفد من المعلومات من المصادر الفايروس

عن األخبار  واوابحث المناسبة للفئة العمرية لطفلكوالموثوقة 

 (.مع ا )انظر الروابط أدناه

 

فال بأس إذا كنت ال تعرف اإلجابة أو ال يمكنك العثور عليها، 

الكثير من عدم الوضوح في  هناك. ال تعرف نكأمن القول 

األسئلة التي  لى جميعالوقت الحالي ومن المستحيل اإلجابة ع

قد يطرحها الفتيان. بدال  من محاولة إزالة كل الريبة بالنسبة 

لهم والعثور على إجابات لجميع أسئلتهم، قد يكون من المفيد 

توضيح أن هناك أشياء ال نعرفها وأنه ال بأس من عدم 

كنك بعد ذلك طمأنة األطفال من خالل توضيح أن معرفتنا. يم

البالغين من حولهم سيعتنون بهم وأن العلماء واألطباء يعملون 

ة في القضاء على بجد الكتشاف أفضل طريقة للمساعد

 الفايروس.

 

 لألطفال األصغر سنا  

 

مقاطع عددا  من أنتجت  ( (Nanogirl Liveنانقوري اليف

غسل أيدينا، وأن نسعل أهمية و ،١٩-الفيديو التي تشرح كوفيد

 ونعطس باستخدام مرافقنا: 

 

 

 

 

ا مرئي ا لتفشي وما  ١٩-كوفيد يقدم هذا الشريط الهزلي شرح 

 يمكن فعله لوقف انتشاره: 

https://www.nanogirllive.co.nz/coronaviru

s-soap-experiment 

https://www.nanogirllive.co.nz/coronavirus-soap-experiment
https://www.nanogirllive.co.nz/coronavirus-soap-experiment
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 لألطفال في عمر المدرسة

 

 BBC’s) على البي بي سياخبار األطفال  في

Newsround) يضم مجموعة  ١٩-موقع كوفيد تم انشاء

 من القصص ومقاطع الفيديو عن تفشي المرض

 

 

 
 

 يتضمن:وهذا 

 بعض من الحقائق والخرافات

 

 

 

حول كيفية إدارة المخاوف  ائحنصقدم ت أخبار خاصة باألطفال

 ١٩-بشأن كوفيد

 

 

 

 

 

 

 

 لألطفال األكبر سنا  

 

 The World Health) لعالميةالصحة امنظمة 

Organisation)  قامت بشر هذا الفيديو الذي يحتوي على

 :شارهوطرق لمنع انت ١٩-حقائق عن كوفيد

 

 

 

 

 The Centre for) ضمركز السيطرة على األمرا

Disease Control)  قام بإنشاء صفحة عن الحقائق المتعلقة

 ١٩-ب كوفيد

 

 

 

 أمكنساعد طفلك على الشعور بالتحكم ما  

 لهسبب كون ذلك جيد ا وضح له )و

 (لآلخرينو

على سبيل المثال "هناك الكثير من األشياء التي يمكننا القيام 

اآلخرين، مثل غسل أيدينا، مساعدة بها لحماية أنفسنا و

 ".من حولنا سوعرض شراء المواد الغذائية للنا

تتيح معلومات مفيدة لألطفال  بعض المصادر المذكورة أعاله

 .حول الحفاظ على أنفسنا واآلخرين

 

ا بشأن حدود مسؤوليات األطفال  كن واضح 

دع األطفال يعرفون أن الحكومة، والخدمة الصحية، والعلماء 

وغيرهم كثيرون يعملون بجد للحفاظ على سالمة الناس. وأن 

المستند هذه هي وظيفتهم. هناك بعض المصادر في نهاية هذا 

)حيث يكون من الشائع  القهريةس متعلقة في مواجهة الوساو

أن يشعر الناس بالمسؤولية عن حدوث شيء سيئ، مثل نقل 

 (.ض أنفسهمامراالجراثيم إلى أشخاص آخرين أو 

 

 قم باإلشارة إلى األشياء الجيدة

، ساعد األطفال على التعرف على جدا  وقت صعب ب نمربينما 

هناك الكثير ة التي تحدث. على سبيل المثال "األشياء اإليجابي

األطباء فبجد إلبقائنا جميعا  في أمان، تعمل  من الناس التي

https://www.npr.org/sections/goatsandso
da/2020/02/28/809580453/just-for-kids-
a-comic-exploring-the-new-
coronavirus?t=1584457518291 
 

https://www.bbc.co.uk/newsround/51204

456 

t 

https://www.bbc.co.uk/newsround/51387

017 

t 

https://www.bbc.co.uk/newsround/51911

025 

https://www.youtube.com/watch?v=mOV

1aBVYKGA&t=216s 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/about/share-facts-h.pdf 

https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/02/28/809580453/just-for-kids-a-comic-exploring-the-new-coronavirus?t=1584457518291
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/02/28/809580453/just-for-kids-a-comic-exploring-the-new-coronavirus?t=1584457518291
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/02/28/809580453/just-for-kids-a-comic-exploring-the-new-coronavirus?t=1584457518291
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/02/28/809580453/just-for-kids-a-comic-exploring-the-new-coronavirus?t=1584457518291
https://www.bbc.co.uk/newsround/51204456
https://www.bbc.co.uk/newsround/51204456
https://www.nanogirllive.co.nz/coronavirus-soap-experiment
https://www.nanogirllive.co.nz/coronavirus-soap-experiment
https://www.nanogirllive.co.nz/coronavirus-soap-experiment
https://www.nanogirllive.co.nz/coronavirus-soap-experiment
https://www.bbc.co.uk/newsround/51387017
https://www.bbc.co.uk/newsround/51387017
https://www.nanogirllive.co.nz/coronavirus-soap-experiment
https://www.nanogirllive.co.nz/coronavirus-soap-experiment
https://www.nanogirllive.co.nz/coronavirus-soap-experiment
https://www.nanogirllive.co.nz/coronavirus-soap-experiment
https://www.bbc.co.uk/newsround/51911025
https://www.bbc.co.uk/newsround/51911025
https://www.youtube.com/watch?v=mOV1aBVYKGA&t=216s
https://www.youtube.com/watch?v=mOV1aBVYKGA&t=216s
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/share-facts-h.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/share-facts-h.pdf
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يعملون على  العلماءو المستشفى، يعملون فيوالممرضات 

بغسل أيدينا!" أشر إلى  نساهم لقاح، وحتى نحن ايجاد

شكلت واإلجراءات تالمنظمات المجتمعية المدهشة التي 

 .التي يتخذها الناس لمساعدة بعضهم البعضاألخرى 

 

 

 

 بحث عن طرق للتعامل مع القلقا 

قد يكون من السهل أن يهيمن القلق على كل ساعة استيقاظ، 

حاول أن  ،المستمر لألخباروالتعرض خاصة مع االستماع 

 ،الكبار دون إشرافمن تقلل من تعرض األطفال لألخبار 

 تشاهد حيث األخبار"وقت "على سبيل المثال، يمكنك تحديد 

 . وسيحدث ما حدث معهم وتستمع فيه إلى األخبار وتناقش

 

بالنسبة لألطفال األكبر سن ا، إذا كانوا يحصلون على أما 

معلومات غير مفيدة عبر وسائل التواصل االجتماعي، فانظر 

 فيمامقدار الوقت الذي يقضونه أو  التحكم فيهل يمكنهم 

روف ظصدقائهم عن ال؟ إذا كانوا يتحدثون مع ايشاهدونه

ا، فهل يمكنهم تقييد هذه المحادثات ومحاولة  الراهنة كثير 

 التحدث عن أشياء أخرى بدال  من ذلك؟

 

ساعد األطفال والفتيان على التفكير فيما إذا كان القلق هو أمر 

لم يكن وإذا كانت اإلجابة ال  ،م اليمكنهم فعل شيء حياله أ

شيئ ا تحت سيطرتهم، فسيكون من المهم أن تعلمهم تحمل هذا 

القلق تدريجي ا والتركيز على أشياء أخرى. هذا بالتأكيد أمر 

يصعب القيام به، ولكن إحدى الطرق لمساعدة األطفال على 

التعامل احتوائها والشعور بالثقة أن تذكرهم بأن مخاوفهم سيتم 

حيث  "وقت القلق"معها، ويمكن تطبيق ذلك عن طريق تحديد 

يتم تحديد وقت يوميا  يتمكن األطفال فيه من الجلوس لفترة 

يتحدثون فيها عن  "دقيقة ٣٠بحد اقصى "معينة من الوقت 

 .فمخاوفهم وقلقهم. ودورك هنا هو االستماع والتعاط

 
 

 

 

، "القلق وقت"عندما يبدأ األطفال والشباب في القلق خارج 

وقت "اطلب منهم تسجيل قلقهم وطمئنهم أنه سيتم معالجته في 

ا األطفال على مالحظة أن ". يالقلق مكن أن يساعد ذلك أيض 

األشياء التي تبدو في بعض األحيان مثل مخاوف كبيرة، ال 

 .تبدو كذلك بعد مرور الوقت

 

 اتخذ خطوات عملية لتشعر بقلق أقل

في وقت سابق، تحدثنا عن الحلقة المفرغة للقلق وأن بعض 

السلوكيات التي تبدو مفيدة يمكن أن تؤدي في النهاية إلى تفاقم 

المشكلة. وتحدثنا أيضا  عن طرق التعامل مع المخاوف، 

ونظرنا في بعض السلوكيات مثل كثرة متابعة األخبار، أو 

ن بطريقة البقاء في حالة تأهب مستمر للخطر وغسل اليدي

الطبية. شجع الطفل أو الفتى على التوصيات مبالغة تتجاوز 

الحد من هذه السلوكيات. في بعض األحيان تكون هناك بعض 

الخطوات العملية التي يمكن لألطفال والفتيان القيام بها. على 

سبيل المثال، إذا كانت المخاوف تتعلق باآلخرين )مثل األجداد 

من حالة صحية معينة(، شجعهم على أو األصدقاء الذين لديهم 

القيام بأشياء تجعلهم يشعرون بأنهم أكثر ارتباط ا بهؤالء 

على سبيل  شخصي ا،األشخاص عندما ال يتمكنون من رؤيتهم 

استخدام سكايب  الهاتف، النصية،الرسائل عن طريق  المثال،

صنع بطاقة، إرسال شيء لهم من  مالحظة،كتابة  تايم،فيس  /

 .خالل البريد
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استمرارية القلق واعاقته 
 لسير الحياة

 

 
 

ي التعامل مع
 
 مثل سيجد بعض األطفال والفتيان صعوبة ف

ي بعض الفتيان بالفعل هذه األمور 
هم. قد يعان   من غثر

أكثر
من قلق وقد يؤدي الوضع الحالي إل تفاقم المخاوف 

ا. إذا كنت 
ً
ي من بشأن طفل أو  مهتما الموجودة مسبق

ً يعان  فتى
يعيق حياتهم )عىل سبيل المثال، نومهم الذي مستمر ال القلق

فقد أو واجباتهم المدرسية أو صداقاتهم أو حياتهم العائلية(، 
سيكون طبيبك العام و  إل بعض المساعدة المهنية تحتاج

 .قادًرا عىل تقديم المزيد من النصائح

 

 مصادر أخرى مفيدة:

 ١٩-التحدث لألطفال عن كوفيد

 

 للقراءة:

نصائح سريعة للتحدث إلى  ٨ UNICEF)) اليونيسيف

 ١٩-كوفيداألطفال عن 

 

 

The Flourishing Families Clinic (at the 

University of Sussex and Sussex Partnership  

 

 (NHS Trust) يةالبريطان هيئة الخدمات الصحية الوطنية

بعض الخطوات والنصائح عن كيفية التحدث إلى انتجت 

 ١٩-كوفيدعن قلقه المتعلق بطفلك 

 

 

 

 

 

 The) في المدارس النفس ألخصائيينالرابطة الوطنية 

National Association of School) 

Psychologists) اطفالهملآلباء للتحدث إلى مصادر  أنتجت 

 ١٩-كوفيد حول مخاوف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wandering Minds of) علماء النفس الهائمةعقول 

a Psychologist) التحدث إلى األطفال عن  تشرح أهمية

التي يجب  محسوسة عن األشياءوتعطي امثلة  ١٩-كوفيد

  األسئلة التي يجب سؤالها /قولها

 

 

 

 

 

 

نصائح حول نشرت  (The Guardian) صحيفة الجارديان

التركيز وما يجب ١٩-كيفية التحدث إلى األطفال عن كوفيد

 عليه

 

 

 

 

 

 

 للمشاهدة:
 BBC Radio 4’s Women’s) بي بي سيراديو قناة 

hour)  بخصوص قام بتغطية نقاش عن الحديث لألطفال

  ١٩-كوفيد

 

 

 

https://www.unicef.org/coronavirus/how-

talk-your-child-about-coronavirus-covid-

19  

 

https://www.flourishingfamiliesclinic.nhs.

uk/How%20to%20Talk%20to%20Children

%20about%20COVID.pdf  

 

https://www.nasponline.org/resources-

and-publications/resources-and-

podcasts/school-climate-safety-and-

crisis/health-crisis-resources/talking-to-

children-about-covid-19-(coronavirus)-a-

parent-resource 

 

https://wanderingmindofapsychologist.co
m/2020/03/06/how-to-talk-to-kids-about-
coronavirus/amp/?__twitter_impression=t
rue 

https://www.theguardian.com/commentis

free/2020/mar/02/stop-a-worry-

becoming-catastrophic-how-to-talk-to-

your-kids-about-the-coronavirus 

 

https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p085

rjkm 

 

https://www.unicef.org/coronavirus/how-talk-your-child-about-coronavirus-covid-19
https://www.unicef.org/coronavirus/how-talk-your-child-about-coronavirus-covid-19
https://www.unicef.org/coronavirus/how-talk-your-child-about-coronavirus-covid-19
https://www.flourishingfamiliesclinic.nhs.uk/How%20to%20Talk%20to%20Children%20about%20COVID.pdf
https://www.flourishingfamiliesclinic.nhs.uk/How%20to%20Talk%20to%20Children%20about%20COVID.pdf
https://www.flourishingfamiliesclinic.nhs.uk/How%20to%20Talk%20to%20Children%20about%20COVID.pdf
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://wanderingmindofapsychologist.com/2020/03/06/how-to-talk-to-kids-about-coronavirus/amp/?__twitter_impression=true
https://wanderingmindofapsychologist.com/2020/03/06/how-to-talk-to-kids-about-coronavirus/amp/?__twitter_impression=true
https://wanderingmindofapsychologist.com/2020/03/06/how-to-talk-to-kids-about-coronavirus/amp/?__twitter_impression=true
https://wanderingmindofapsychologist.com/2020/03/06/how-to-talk-to-kids-about-coronavirus/amp/?__twitter_impression=true
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/02/stop-a-worry-becoming-catastrophic-how-to-talk-to-your-kids-about-the-coronavirus
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/02/stop-a-worry-becoming-catastrophic-how-to-talk-to-your-kids-about-the-coronavirus
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/02/stop-a-worry-becoming-catastrophic-how-to-talk-to-your-kids-about-the-coronavirus
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/02/stop-a-worry-becoming-catastrophic-how-to-talk-to-your-kids-about-the-coronavirus
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p085rjkm
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p085rjkm
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يحتوي على ارشادات في كيفية  (Vimeo)هذا الفيميو 

عن الكوارث الطبيعية واألحداث  األطفالتحدث مع ال

 اإلخبارية

 

 
 

هو  (May-Dr. Ehrenreich)تش ماي رالدكتور ارن

مشيرا  فيه  (Vimeo) طبيب نفسي لألطفال قام بإنتاج فيميو

  ١٩-إلى ثالث خطوات للتحدث لألطفال عن كوفيد

 

 

 

 

 (The Child’s Mind Institute) معهد عقل الطفل

في الحديث مع األطفال حتوي على نصائح قام بنشر فيديو ي

  ١٩-كوفيد عن

 
 

 

 

العاملين مع موارد للمعلمين وغيرهم من 

 األطفال

 النفس في المدارس نالجمعية الوطنية ألخصائيي
The National Association of School) 

Psychologists)  إلعداد المتخصصين في  مصادرلديها

 الصحة العقلية في المدارس ألوبئة األمراض المعدية وتفشيها

 

 

 

 

 

 

 

 للمعلمينقامت بنشر نصائح ( UNICEF) اليونيسيف

 

 

 

 The Centre for) األمراضمركز السيطرة على 

Disease Control) لآلباء، المعلمين  عامة مبادى أصدر

 والعاملين مع األطفال

 

 

 

 The British) ةجمعية علم النفس البريطاني

Psychological Society)  قامت بنشر بعض الخطوات

بمخاوفهم عن التي تستهدف مخاوف األطفال فيما يتعلق 

خطوات استخدام صيغة "طفلك" ولكن ال. تم ١٩-كوفيد

واالستراتيجيات هي نفسها لجميع الكبار العاملين مع األطفال 

 وليس فقط اآلباء.

 

 

 

 

 

مصادر لألطفال والفتيان من ذوي 

 االحتياجات الخاصة
نصائح مفيدة حول التحكم في أعراض الوسواس القهري 

 والتعامل مع غسل اليدين أثناء تفشي مرض الوسواس القهري

ا للمراهقين  (.)تستهدف البالغين ولكنه مناسب أيض 

 

https://vimeo.com/394049129 

 

 

https://vimeo.com/398065042?ref=tw-

share 

 

https://childmind.org/article/talking-to-

kids-about-the-coronavirus/ 

 

https://www.nasponline.org/resources-

and-publications/resources-and-

podcasts/school-climate-safety-and-

crisis/health-crisis-resources/preparing-

for-infectious-disease-epidemics-brief-

tips-for-school-mental-health-

professionals 

 
 

https://www.unicef.org/coronavirus/how-

teachers-can-talk-children-about-

coronavirus-disease-covid-19 

 
 
 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/community/schools-

childcare/talking-with-children.html 

 
 
 
 

https://www.bps.org.uk/news-and-
policy/bps-highlights-importance-talking-
children-about-coronavirus 
 
 
 

https://vimeo.com/394049129
https://vimeo.com/398065042?ref=tw-share
https://vimeo.com/398065042?ref=tw-share
https://childmind.org/article/talking-to-kids-about-the-coronavirus/
https://childmind.org/article/talking-to-kids-about-the-coronavirus/
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/preparing-for-infectious-disease-epidemics-brief-tips-for-school-mental-health-professionals
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/preparing-for-infectious-disease-epidemics-brief-tips-for-school-mental-health-professionals
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/preparing-for-infectious-disease-epidemics-brief-tips-for-school-mental-health-professionals
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/preparing-for-infectious-disease-epidemics-brief-tips-for-school-mental-health-professionals
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/preparing-for-infectious-disease-epidemics-brief-tips-for-school-mental-health-professionals
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/preparing-for-infectious-disease-epidemics-brief-tips-for-school-mental-health-professionals
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/preparing-for-infectious-disease-epidemics-brief-tips-for-school-mental-health-professionals
https://www.unicef.org/coronavirus/how-teachers-can-talk-children-about-coronavirus-disease-covid-19
https://www.unicef.org/coronavirus/how-teachers-can-talk-children-about-coronavirus-disease-covid-19
https://www.unicef.org/coronavirus/how-teachers-can-talk-children-about-coronavirus-disease-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/talking-with-children.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/talking-with-children.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/talking-with-children.html
https://www.bps.org.uk/news-and-policy/bps-highlights-importance-talking-children-about-coronavirus
https://www.bps.org.uk/news-and-policy/bps-highlights-importance-talking-children-about-coronavirus
https://www.bps.org.uk/news-and-policy/bps-highlights-importance-talking-children-about-coronavirus
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 The International) الدوليةمؤسسة الوسواس القهري 

 OCD foundation) نصائح آلباء الفتيان فيما يتعقل  نشرت

  بالوسواس القهري

 

 

 

( قامو بنشر بعض النصائح لآلباء Additude) اديتيود

نتباه وفرط نقص االاضطراب األطفال اللذين يعانون من 

 الحركة

 

 

قامت  (Anna Kennedy Online) آنا كينيدي اون الين

لديهم طيف  طفال اللذينبنشر بعض النصائح آلباء األ

   التوحد

 

 

 

 

 

 لفئة طيف التوحد ضطراب الروتينر اآنصائح لتقليل أث

 

 

 

 ١٩-قصة اجتماعية عن كوفيد

 

 

 

 

 سهلة القراءة (Mencap) مينكاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ocduk.org/ocd-and-
coronavirus-survival-tips/ 
 
 

https://iocdf.org/covid19/talking-to-kids-

about-covid-19/  

 
 

https://www.additudemag.com/explain-

coronavirus-covid-19-anxiety-adhd-child/ 

 
 

https://www.annakennedyonline.com/aut

ism-and-coronavirus-advice-for-parents-

by-rosie-weldon/ 

 
 

https://themighty.com/2020/03/covid-19-

autism-routine-disruption/ 

 
 

https://theautismeducator.ie/wp-

content/uploads/2020/03/The-Corona-

Virus-Free-Printable-.pdf 

 
 

https://www.mencap.org.uk/sites/default
/files/2020-
03/Information%20about%20Coronavirus
%20ER%20UPDATED%20130320%20SD%2
0editsAH.pdf 
 
 

https://www.ocduk.org/ocd-and-coronavirus-survival-tips/
https://www.ocduk.org/ocd-and-coronavirus-survival-tips/
https://iocdf.org/covid19/talking-to-kids-about-covid-19/
https://iocdf.org/covid19/talking-to-kids-about-covid-19/
https://www.additudemag.com/explain-coronavirus-covid-19-anxiety-adhd-child/
https://www.additudemag.com/explain-coronavirus-covid-19-anxiety-adhd-child/
https://www.annakennedyonline.com/autism-and-coronavirus-advice-for-parents-by-rosie-weldon/
https://www.annakennedyonline.com/autism-and-coronavirus-advice-for-parents-by-rosie-weldon/
https://www.annakennedyonline.com/autism-and-coronavirus-advice-for-parents-by-rosie-weldon/
https://themighty.com/2020/03/covid-19-autism-routine-disruption/
https://themighty.com/2020/03/covid-19-autism-routine-disruption/
https://theautismeducator.ie/wp-content/uploads/2020/03/The-Corona-Virus-Free-Printable-.pdf
https://theautismeducator.ie/wp-content/uploads/2020/03/The-Corona-Virus-Free-Printable-.pdf
https://theautismeducator.ie/wp-content/uploads/2020/03/The-Corona-Virus-Free-Printable-.pdf
https://www.mencap.org.uk/sites/default/files/2020-03/Information%20about%20Coronavirus%20ER%20UPDATED%20130320%20SD%20editsAH.pdf
https://www.mencap.org.uk/sites/default/files/2020-03/Information%20about%20Coronavirus%20ER%20UPDATED%20130320%20SD%20editsAH.pdf
https://www.mencap.org.uk/sites/default/files/2020-03/Information%20about%20Coronavirus%20ER%20UPDATED%20130320%20SD%20editsAH.pdf
https://www.mencap.org.uk/sites/default/files/2020-03/Information%20about%20Coronavirus%20ER%20UPDATED%20130320%20SD%20editsAH.pdf
https://www.mencap.org.uk/sites/default/files/2020-03/Information%20about%20Coronavirus%20ER%20UPDATED%20130320%20SD%20editsAH.pdf
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معلومات عامة حول مساعدة 
 األطفال على إدارة القلق

Creswell, C. & Willetts, L. (2019). Helping Your 

Child with Fears and Worries, 2nd Edition. 

London: LittleBrown. 

والذي هذا كتاب لآلباء حول كيفية مساعدة أطفالهم القلقير  

ة والمجربة. يحتوي عىل العديد  اتيجيات المختثر من االسثى  

 

 منزليالعزل ال

قامت  (May-Dr. Ehrenreich) تش مايرارنالدكتورة 

وقت عن التعامل مع المشاعر القوية  Vimeoبإنتاج فيميو 

  العزل الذاتي مع األطفال

 

 

قدمت نصيحة  (BBC Bitesize) بي بي سي بايت سايز

 للتعلم في المنزل

 

 

 

يحتوي على العديد من  (BBC Bitesize) سي بايتزبي بي 

  أنشطة التعليم المنزلي

 

 

  العزل المنزلي أنشطة لألطفال للقيام بها في ١٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :قبلئمنئأنش  ئ

Polly Waite, Roberta Button, Helen Dodd, 

Cathy Creswell 

جمةال :ئإىلئالعربيةئتر  

 ندىئعواري

 

Universities of Oxford and Reading, UK 

https://vimeo.com/398401539 
 
 

https://www.bbc.co.uk/teach/five-ways-

to-keep-your-kids-learning-at-

home/z4966v4 

 
 

https://www.bbc.co.uk/teach 

 
 

https://www.babygaga.com/coronavirus-

self-isolation-quarantine-activities-for-

kids/ 
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