
  COVID-19 الصحة النفسیة والتكیف خالل 

  ألولیاء األمور

یمكنھم تقدیم  ، بھدوء وثقة COVID-19عندما یتعامل اآلباء ومقدمو الرعایة مع  . یتفاعل األطفال ، جزئیًا ، حول ما یرونھ من البالغین حولھم
  حولھم ، وخاصة األطفال ، إذا كانوا أكثر استعداًدا.یمكن للوالدین أن یكونوا مطمئنین أكثر لآلخرین من  أفضل دعم ألطفالھم.

 بعض التغییرات الشائعة التي یجب االنتباه إلیھا عند األطفال:  ال یستجیب جمیع األطفال للضغوط بنفس الطریقة.

 بكاء وتھیج مفرط •
 دي)العودة إلى السلوكیات التي تجاوزوھا (على سبیل المثال ، حوادث المرحاض أو التبول الالإرا •
 القلق المفرط أو الحزن •
 عادات األكل والنوم غیر الصحیة •
 سوء التصرف و التھیج  •
 أداء مدرسي ضعیف أو تجنب المدرسة •
 صعوبة االنتباه والتركیز •
 بھا في الماضي كان یتمتعتجنب األنشطة التي  •
 الصداع أو ألم الجسم غیر المبرر •
 استخدام الكحول والتبغ أو المخدرات األخرى •

 العدید من األشیاء التي یمكنك القیام بھا لدعم طفلك:ھناك 

بطریقة   COVID-19ب عن األسئلة وشارك الحقائق حولأج COVID-19.  تفشي خصص بعض الوقت للتحدث مع طفلك حول• 
  یستطیع طفلك فھمھا.

مكنوا من ضغوطك الخاصة حتى یتشارك معھم كیف تتعامل مع . ان شعورھم باالنزعاج امر طبیعيأخبرھم  .طمئن طفلك أنھ آمن• 
 .تعلم كیفیة التأقلم

 قد یسيء األطفال تفسیر ما یسمعونھ ویمكن أن یخافوا من شيء ال یفھمونھ. قلل تعرض طفلك للتغطیة اإلعالمیة للحدث.ا• 

ودة إلى نشاطھم ، ساعدھم على العآمنة الحضانةأو إلى المدرسة تصبح العودة بمجرد أن .  اتباع نظام محددساعد طفلك على • 
  المنتظم.

تواصل  خذ فترات راحة ، واحصل على قسط وافر من النوم ، ومارس الریاضة ، وتناول الطعام بشكل جید. ن نموذجا یحتذى بھ؛ك •
  مع أصدقائك وأفراد عائلتك واعتمد على نظام الدعم االجتماعي الخاص بك.

 

 زیارة الموقع المخصص لوكالة الرعایة الصحیة في مقاطعة أورانج علىللحصول على آخر التحدیثات، نحث الجمھور
www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus 

 

 

 

 إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تواجھ صعوبة في التأقلم ضع في اعتبارك طلب المساعدة المھنیة

 مقتبس من مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا.

 

 

http://www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus


 Coronavirus (COVID-19)حول القلق مع التعامل على األطفال لمساعدة طرق سبع

  مواجھة مخاوف االطفال بالتفھم و الرحمة

مثل ، "قد یكون األمر مخیفًا تحقق من مخاوفھم بقول شيء  .معلوماتھم فیھ سمعوا الذي المكان على وتعرف مخاوفھم إلى بعنایة استمع •
أخیًرا ، صحح برفق أي مفاھیم خاطئة سمعوھا وشجعھم على االستمرار في طرح  عندما یأتي مرض جدید وال نعرف كل شيء عنھ."

  األسئلة.
 

  التى تتناسب مع اعمارھم و مفاھیمھملتزم بالحقائق اال
 

على  أجب عن األسئلة بشرح موجز ومناسب للنمو. األطفال. امام COVID-19تجنب إجراء محادثات على مستوى البالغین حول  •
سبیل المثال ، یمكنك أن تخبر طفًال صغیًرا أن "الفیروس التاجي ھو نوع جدید من نزالت البرد / اإلنفلونزا ، ولذا فمن المھم لنا أن 

 نغسل أیدینا أكثر وأن نعطس في مرفقینا للحفاظ على صحتنا".
 

فیعلموا ان ھناك متخصصین یعملون بجد الیجاد  ،األطباء وغیرھم من الخبراء حول العالم یعملون بجد لوقف الفیروس ذّكر األطفال بأن• 
 الحلول.

 
  طمئنة االطفال ببث الثقة في قدراتھم

 
ات صحیة األطفال بأنھ یمكنھم حمایة أنفسھم واآلخرین من خالل ممارسة غسل الیدین المناسب وآداب السعال واتخاذ خطوطمئنة  •

 أخرى.
 
 لألطفال المالئمةطرق البحث عن لا
 

یمكنك  على سبیل المثال ، "أبجدیات". ثانیة معًا ، 30إلى  20علّم األطفال مدة غسل الیدین عن طریق غناء أغنیة تتراوح مدتھا من  •
 ثانیة ألي أغنیة یحبھا الطفل. 30إلى  20أیًضا تقدیر 

 
  مراعة الرفق

 
من المفید تعلیم األطفال أن یستمروا في التعامل بلطف مع جمیع األشخاص ، بغض النظر عن بلدھم األصلي أو  كما ھو الحال دائًما ، •

  حتى عندما یشعرون بالخوف. -اللطف ممكن دائًما  مظھرھم.
 

 تذكر أن تصیغ السلوك اإلیجابي
 

، یتعلم األطفال من آبائھم و في الواقع ألطفال بأنھم في أمان.یمكن للوالدین الذین یظھرون مھارات جیدة في التكیف أن یساعدوا في طمأنة ا• 
  كیفیة التصرف في المواقف الجدیدة.

 
تجنب اسلوب  إذا لم یقم طفلك بغسل یدیھ عن غیر قصد أو لم یعطس في مرفقھ ، فذكره برفق. تذكر أن األطفال یرتكبون األخطاء.• 

 .یفید حیث انھ ال اقب المحتملةالعوبالتخویف 
 

 التغییرات السلوكیة مراقبة
 

التغییرات التي تطرأ على نوم الطفل ، أو شھیتھ ، أو اھتمامھ بالتواجد مع األصدقاء أو مغادرة المنزل ، أو مستویات البحث عن  •
 مزید من المساعدة.الحاجة ل تشیر الىعالمات  قد تكون االطمئنان ، باإلضافة إلى غسل الیدین المفرط 

 

 للحصول على آخر التحدیثات، نحث الجمھورعلى زیارة الموقع المخصص لوكالة الرعایة الصحیة في مقاطعة أورانج
www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus 

 

  مستشفى مقاطعة أورانج لألطفال مقتبس من

http://www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus
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