
 
 

 
 )COVID-19كیفیة التحدث مع األطفال حول فیروس كورونا (

 
في كل مكان، من الصفحة األولى من جمیع األخبار إلى الملعب في المدرسة. سیكون معظم األطفال قد     )) COVID-19((أخبار الفیروس التاجي 

 سمعوا بالفعل عن الفیروس أو رأوا أشخاًصا یرتدون أقنعة الوجھ ، لذلك ال ینبغي على اآلباء تجنب الحدیث عنھ. 

انظر إلى المحادثة على أنھا فرصة لنقل   أكثر.      عل في الواقع األطفال تقلق عدم الحدیث عن شيء یمكن أن تج ال تخافوا لمناقشة الفیروس التاجي. 
أن تكون   الحقائق وتعیین النغمة العاطفیة. ھدفك ھو مساعدة أطفالك على الشعور بالمطلع والحصول على معلومات تستند إلى الحقائق التي من المرجح

 أكثر طمأنة من أي شيء یسمعونھ من أصدقائھم أو على األخبار. 

 :COVID-19تعلقة بالتحدث إلى األطفال حول فیما یلي بعض االقتراحات الم

یمكن أن یزید أو یقلل من قلق   COVID-19سوف یتفاعل األطفال مع ردود الفعل اللفظیة وغیر اللفظیة الخاصة بك ویتبعونھا. ما تقولھ وتفعلھ حول 
رعایة / لى ما یرام. ذكرھم أنك والبالغین في مدرستھم أطفالك. لذا، حافظ على ھدوئك وال تفزع. إذا كان ذلك صحیحا، أؤكد ألطفالك أنھم وعائلتك ع 

 للحفاظ على سالمتھم وصحتھم.األطفال ھناك

 
في األخبار كافیًا لجعلھم قلقین جدًا من أنھم سیقبضون علیھ. من المفید    COVID-19یكون االستماع إلى األطفال أنانیون للغایة ، لذلك قد  .كن مطمئنا

 على الفیروس، فإنھ یمیل إلى أن یكون معتدلجدا (مثل البرد).  ال تحصل األطفال  إذا كان  األطفال.  طمأنة طفلك بأنھ ال یوجد الكثیر من الحاالت لدى 
 

وقد یرغبون في التحدث عن مخاوفھم قد یحتاج األطفال إلى مزید من االھتمام منك  خذ اإلشارات الخاصة بك من طفلك وجعل نفسك المتاحة. 
ألطفالك الحدیث عن مشاعرھم والمساعدة في إعادة       والسماح، COVID-19  دعوة طفلك أن أقول لكم أي شيء قد سمعوا عن وأسئلتھم. ومخاوفھم 

الوقت. أخبرھم أنك تحبھم وأعطھم الكثیر من   لھم ویصنع     صیاغة مخاوفھم في المنظور المناسب. من المھم أن یعرفوا أن لدیھم شخص یستمع إلیھم
 المودة 

 
یكون ساحقًا. بدالً من ذلك، حاول اإلجابة على أسئلة طفلك. بذل قصارى جھدكم  ال تتطوع بالكثیر من المعلومات ، ألن ھذا قد  أن تكون مالئمة تنمویاً. 

 للرد بصدق ووضوح. ال بأس إذا كنت ال تستطیع اإلجابة على كل شيء. أن تكون متاًحا لطفلك ھو ما یھم. 
 

مات التي قد تكون مزعجة عندما یكون أطفالك  حاول تجنب مشاھدة أو االستماع إلى المعلو االجتماعي. التواصل ووسائل التلفزیون مشاھدة مراقبة
باك، وخاصة حاضرین. كن على علم بأن المعلومات غیر المالئمة من الناحیة التنمویة (أي المعلومات المصممة للبالغین) یمكن أن تسبب القلق أو االرت

ون الشخص الذي یقوم بتصفیة األخبار لطفلھ. ھدفك ھو  تأكد من أن الشخص البالغ ھو الشخص الذي یأخذ على األخبار وسیك في األطفال الصغار. 
  مساعدة أطفالك على الشعور بالمطلع والحصول على معلومات تستند إلى الحقائق التي من المرجح أن تكون أكثر طمأنة من أي شيء یسمعونھ من

 التلفزیون أو وسائل التواصل االجتماعي.
 

 التي تتخذھا. سیشعر األطفال بالتمكین عندما  التأكید على احتیاطات السالمة األطفال مة لطمأنة  من الطرق الھاركز على ما تفعلھ لتبقى آمناً  
 
 

أیدیھم بالماء  إنھم یعرفون ما یجب القیام بھ للحفاظ على سالمتھم. تذكیر األطفال بأنھم یھتمون بأنفسھم من خالل ممارسة النظافة الجیدة ، مثل: غسل 
 عند السعال أو العطس.  نسیجھم أو وتغطیة أفواھھم بمرفقھم    ،عدة مرات في الیومثانیة (أو طول أغنیتین "عید میالد سعید")  20والصابون لمدة 

تم إغالق األطفال ال یحبون عدم الیقین، لذلك البقاء متجذرة في الروتین والقدرة على التنبؤ ستكون مفیدة. وھذا مھم بشكل خاص إذا  التمسك الروتینیة. 
األیام المنظمة مع   الصیف.ص عطلةتأكد من أنك تأخذ الرعایة من األساسیات تماما كما تفعل خالل عطلة الربیع س طفلك.رسة طفلك أو رعایة مد

 أوقات الوجبات العادیة وأوقات النوم ھي جزء أساسي من الحفاظ على األطفال سعداء وصحیین. 

  ھا أثناء معرفة المزید. دعھم یعرفون أن خطوط االتصال ستكون مفتوحة. یمكنك أن تقول، تحدیث أنك ستستمر في األطفال  أخبر واصل الحدیث. 
 "  الرغم من أننا ال نملك إجابات على كل شيء اآلن، أعرف أنھ بمجرد أن نعرف أكثر من ذلك، أمي أو أبي سوف تتیح لك معرفة، أیضا."على

 _________________________________________________________________________ 
 



 
 

 یرجى زیارة: )، COVID-19لمزید من المعلومات حول الفیروس التاجي (
 

 32TUواألطفال  U32T 19-COVIDمعلومات مركز السیطرة على األمراض بشأن  •
 32Tخطوات الوقایة من المرض 32Tتوصیات مركز السیطرة على األمراض:  •

 
والخطوات التي یمكنھم اتخاذھا لحمایة   COVID-19الموظفین وأسر األطفال على فھم  صحائف وقائع مركز السیطرة على األمراض العامة لمساعدة 

 أنفسھم:
 

• 32T 19(  2019ما تحتاج إلى معرفتھ حول مرض الفیروس التاجي-COVID ( 
• 32T 19(  2019ماذا تفعل إذا كنت مریًضا بمرض الفیروس التاجي-COVID ( 
 البصریة / ملصق) (  COVID-19المساعدة في منع انتشار الفیروسات التنفسیة مثل   –وقف انتشار الجراثیم  •

 
 __________________________________________________________________ _______ 
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