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يف حال كان طفلك حزيناً جداً وشعرت بأنك غري قادر عىل التعامل معه، قم باالتصال باألخصايئ االجتامعي أو 

مقدم الخدمة الصحية يف مجتمعك لطلب املساعدة منه، وإذا وليقوم بإحالتك إذا لزم األمر لتحصل عىل مصادر 

إضافية للدعم.

 ______________________________________

أدخل رقم االتصال / خط املساعدة إذا كان متاحاً  

نصائح لألهل ومقدمي الرعاية: دعم رفاه األطفال 
ومتابعة تعليمهم أثناء إغالق املدارس إثر تفيش 

مرض كوفيد-19  

مالحظة ملنظامت النرش: إن هذا الدليل املخترص مخصص لآلباء واألمهات أو األشخاص اآلخرين الذين يقدمون الرعاية لرفاه وتعليم الفتيات 

والفتيان املترضرين من إغالق املدراس نتيجة تفيش مرض كوفيد19-. ليست كل فكرة أو طريقة مقرتحة ذات صلة أو ممكنة يف جميع الحاالت. 

تركز هذه الرسائل عىل دعم الوالدين ومقدمي الرعاية من أجل تحسني كل من الرفاه ومحصالت تعلم األطفال. لقد ُصممت هذه الرسائل 

الستكامل املواد التعليمية املقدمة عن بعد من الحكومة، حيثام تتوفر.

موارد إضافية مرفقة بهذه اإلرشادات: 
الرسائل الرئيسية النصية القصرية ]سيتم وضعها[

الرسائل الرئيسية عن طريق املذياع ]سيتم وضعها[

أنت بطيل، كيف ميكن لألطفال محاربة مرض كوفيد19-. كتاب األطفال )اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت( ]الرابط[.  

األدوات التعليمية الفردية والرتفيهية، يف حال توفرها. 

 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19.pdf
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ملاذا تحتاج هذه النصائح
ملساعدة الوالدين ومقدمي الرعاية عىل التعامل مع مسألة إغالق املدارس

ميكن أن يكون إغالق املدارس يف مجتمعك بسبب مرض كوفيد19- أمراً مرهقاً لجميع أفراد األرسة.

ميكن أن يكون تقديم الدعم ألطفالك أمراً صعباً، وباألخص لعدم معرفتك الفرتة التي سيستمر خاللها إغالق املدارس. من الطبيعي أن تشعروا 

أنتم وأطفالك بالتوتر والخوف وعدم اليقني. 

لدى العديد من األهايل ومقدمي الرعاية يف الوقت الحايل مسؤوليات ومهام إضافية بسبب الفريوس. 

تذكر أن عائلتك ليست الوحيدة، فهناك الكثري والعديد من األطفال يف جميع أنحاء العامل من غري القادرين عىل الذهاب إىل املدرسة بسبب 

مرض كوفيد19-. 

ستقدم هذه النصائح العملية الدعم بشأن رعاية األطفال وتعلمهم وستساعدك كذلك عىل االعتناء برفاهك أثناء هذه الفرتة العصيبة.  

ملاذا ال نستطيع الذهاب إىل املدرسة؟
مساعدة األطفال عىل تفهم سبب إغالق املدارس

ارشح الفريوس:
ارشح فريوس الكورونا باستخدام كلامت بسيطة: أنت تعلم كيف يكون األمر عند إصابتك بنزلة برد أو إنفلونزا وكيف تصاب أحياناً بالسعال أو 

الحمى؟ ويشبه فريوس كورونا ذلك إىل حد ما. 

تأكد أن معظم األشخاص الذين يعانون مرض كوفيد19- يبقون يف املنزل ويأخذون قسطاً من الراحة حتى يتعافوا. ميكن لبعض األشخاص 

املصابني بالفريوس أن ميرضوا بشدة وأن يحتاجوا إىل مزيد من املساعدة أحياناً من األطباء واملمرضات. 

وّضح أهمية البقاء يف املنزل لحامية أفراد عائلتنا األكرب سناً والجريان واألصدقاء واملجتمع، وهذا هو سبب إغالق املدارس، للحفاظ عىل سالمتنا 

جميعاً يف املنزل.

أجب عن األسئلة:
اسأل األطفال عام يعرفونه وفيام إذا كان لديهم أي أسئلة. استمع بعناية إىل مخاوف األطفال وصحح أي سوء فهم قد يكون لديهم بطريقة 

لطيفة.

من املهم اإلجابة عىل أسئلة طفلك حول الفريوس عىل الرغم من صعوبة ذلك. كن صادقاً قدر اإلمكان ويف حال كنت ال تعرف اإلجابة، أخرب 

الطفل بأنك ال تعرف اإلجابة. 

أخرب األطفال بأنك ستخربهم مبجرد حصولك عىل مزيد من املعلومات حول إعادة فتح املدارس.

أخرب األطفال أن شعورهم باالرتباك أو الخوف أمر طبيعي وأخربهم بعد ذلك بأنك موجود لحاميتهم ومساعدتهم. ال تقدم وعوداً زائفة، عىل 

سبيل املثال أن تقو أن الناس ال ميرضون. 

التكيف مع املدارس املغلقة
رعاية أطفالك ونفسك

تدبر التوتر: 
هذا وضع جديد ومرهق، وهذه مجموعة ردود فعل طبيعية متاماً لألطفال والبالغني. سيتفاعل كل من الفتيان والفتيات واألطفال من مختلف 

األعامر بطرق مختلفة. بعض ردود األفعال الشائعة: تغري يف أمناط النوم والغضب والخوف واالنعزال. 

حاول أن تتحىل بالصرب وأن تعرث عىل سبل للتعامل مع التوتر لدى جميع أفراد األرسة. من املحتمل أنه لدى عائلتك بالفعل أشياء تساعد كل 

أفرادها عىل االسرتخاء مثل الغناء أو اللعب أو الرقص أو التنفس بعمق وهي أشياء من املمكن أن تساعد الجميع )انظر إىل األنشطة املقرتحة 

أدناه للحصول عىل مزيد من األفكار(.

يف حال شعر األطفال باالستياء الشديد، ميكن أن تقول لهم: ”إن ما تشعرون به اآلن صعب للغاية، ولكن ردة فعلكم طبيعية جداً عندما 

تشعرون بالخوف / أو الغضب / أو الحزن.  هنالك العديد من الفتيان والفتيات الذين لديهم ردود فعل مثلكم؟”

بالنسبة لألطفال األصغر سناً، واصل مشاركتهم يف األنشطة املبهجة. بالنسبة لألطفال األكرب سناً، حاول التحدث معهم حول سبل ضبط توترهم.  

من شأن البقاء عىل تواصل مع األصدقاء أو املعلمني أو األجداد أو العائلة البعيدة أن يساعد األطفال عىل التأقلم أيضاً، وميكن لكتابة أو رسم 

صور لتقدميها الحقاً لهم أو إرسال رسائل أو التحدث عرب الهاتف.  
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الرعاية اإليجابية: 
عوضاً عن التوبيخ أو العقاب، استخدم كلامت إيجابية لتشجيع طفلك. إذا شعرت باإلحباط من سلوك طفلك، التزم الصمت قليالً وتنفس بعمق 

قبل ردك عىل سلوكه. أظهر لطفلك السلوك الذي تريد رؤيته منه، عىل سبيل املثال التحدث باحرتام أو حل الجدال بطريقة سلمية. 

طمنئ طفلك إىل أن الذهاب إىل املدرسة أمر مهم للغاية وأن العديد من األشخاص يعملون بجد حتى نتمكن من إعادة فتح املدارس يف أقرب 

وقت ممكن. 

فّس أنه حتى يتم إعادة فتح املدارس، فإن هناك الكثري من األشياء للقيام بها معاً حتى يواصل األطفال التعلم. 

اعتني بنفسك:  
بصفتكم والدي أو مقدمي رعاية لألطفال فإن عنايتكم بنفسكم أمر مهم جداً وخاصة يف هذا الوقت العصيب. 

فإذا كنتم قادرين عىل البقاء هادئني وبصحة جيدة فذلك سيمنح أطفالكم الشعور مبزيد من االسرتخاء وسيكونون أكرث قدرة عىل التأقلم مع 

الوضع. 

وضحوا ألطفالكم أنكم تشعرون أحياناً بعدم اليقني أو اإلحباط أو القلق أيضاً. 

أظهروا ألطفالكم كيف تعتنون بأنفسكم عندما تشعرون بهذه الطريقة، وافعلوا كل ما يساعدكم عىل التأقلم بشكل أفضل وصحي. أو ميكنكم 

تجريب ما ييل: االستامع إىل املوسيقى أو الغناء أو مامرسة الرياضة أو الرقص أو التحدث أو إرسال رسائل إىل أصدقائكم وعائلتكم )انظروا إىل 

األنشطة أدناه للحصول عىل مزيد من األفكار(. 

استمروا يف التعلم!
ساعدوا طفلكم عىل مواصلة التعلم حتى عند إغالق املدارس

فأنتم بالفعل أساتذتهم:
وبصفتك والد أو مقدم الرعاية ميكنك أن تقوم بتعليم األطفال حتى لو مل تكن مدرساً متدرباً. 

يُعد الجلوس مع طفلك ومناقشة ما كان يتعلمه يف املدرسة أمر مفيد حتى لو لبضع دقائق كل يوم. 

ميكن للبالغني التناوب عىل مساعدة الطفل عىل التعلم فال حاجة إىل أن يكون ذلك مهمة شخص واحد فقط. 

قم بتذكري طفلك بأنه ال يزال طالباً يف املدرسة حتى لو كانت املدرسة مغلقة. 

سيساعد دعم األطفال ملواصلة التعلم عىل الشعور باإليجابية حيال املستقبل وعىل استعداد العودة إىل املدرسة مبجرد إعادة فتحها. 

تنظيم اليوم:
واصل الروتني املنزيل اليومي املعتاد لديك، بتوقيت مقارب لساعات الدراسة إن أمكن ذلك.

ضع جدوالً زمنياً يشارك فيه طفلك لتنظيم الوقت بني النوم والوجبات. 

خصص وقتاً للقيام باألعامل العادية وخصص وقتاً للعب. يُعد اللعب إحدى أفضل طرق تعليم األطفال.

أبِق التعلم بسيطاً: 
ميكن لألطفال الحصول عىل املادة التعليمية من خالل الكتب والراديو والتلفاز أو حتى اإلنرتنت. إذا كنت متلك هذه املصادر، فال تضع عبئاً 

كبرياً عىل نفسك أو طفلك إلمتام كل املهام املتاحة. 

إن مل تتمكن من الوصول إىل املادة التعليمية، فال يزال باستطاعتك مساعدة األطفال عىل التعلم: 

تحدث إىل أطفالك عن مهامك اليومية

شاركهم ذكريات سعيدة من طفولتك

أخربهم عاّم كنت تحب أن تتعلمه يف املدرسة أو من والديك

قولوا األعداد معاً وابتكروا ألعاباً أو أغنياٍت أو ناقشوا فكرة بالغة األهمية أو تقليداً. 

شّجع طفلك عىل التدرب عىل مهاراٍت أو مراجعة معرفته السابقة. 

رغم أهمية التعليم األكادميي، ال يزال البقاء بأمان وبصحة جيدة هو األولوية األكرث أهمية لدى الجميع. تعلم كيفية التعامل مع هذه األزمة 

هو أمٌر مهٌم أيضاً.

يتعلم األطفال من بعضهم البعض:
شّجع األطفال الذين يعيشون معاً عىل التعلم معاً. بإمكان اإلخوة األكرب سناً أن يرشحوا األمور الصعبة لألطفال األصغر سناً. يعزز ذلك حل 

املشاكل بشكل والتعلم املشرتك لدى الطرفني.  

أعِط أطفالك مهمة ليقوموا بها معاً. مثالً: رسم خريطة ملدينتهم أو تصنيف جميع الحيوانات املوجودة يف منطقتك أو بناء أطول برٍج ممكن 

باستخدام الحىص أو رسم لوحًة لقصة عن العائلة. 
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نشاطاٌت للرفاه والتعلم
ملساعدة األطفال عىل تطوير املهارات الحسية واالجتامعية

ميكن القيام بهذه األنشطة التعلمية يف املنزل بدون كتب ورقية وهي مصممة إلمتام عمل الربامج الرسمية للتعليم 
عن بعد. سيحسن استخدام هذا النوع من األنشطة قدرات طفلك ويدعم تعلّمهم للمواد الدراسية األكادميية. 

ميكن اختيار أو تغيري األنشطة لتكون مناسبة لعمر طفلك واهتامماته:    

املجالت املسموعة أو املكتوبة 
تستطيع أنت وطفلك التعبري عن مشاعركام: ”أشعر اليوم ِبكذا...”، ”اليوم أنا ممنتٌّ لِكذا...”، 

”أعلم أّن قوٌي ألنني...”، ”عندما أكرب أريد أن...”، ”لو كنت قائد هذه البالد لكنت...”، ” كان 

أسعد أيامي...”.  ميكن أن يكون قضاء بعض الوقت يف التعبري عن املشاعر واألفكار عىل الورق 

طريقة ممتازة لضبط التوتر لدى األطفال ذوي مهارات الكتابة املتقدمة.   

شبكة الكلامت أو الصور 
يستطيع طفلك أن يرسم صورة لنفسه أو يكتب اسمه عىل منتصف قطعة من الورق. ارسم 

خطوطاً من وسط الورقة واطلب من طفلك أن يكتب كلامت أو يرسم صوراً ليصف شعوره 

تجاه هذه الجائحة. بعد االنتهاء، اطلب من طفلك أن يرشح ما كتبه أو رسمه عىل الورقة. 

ناقشه حول كيفية تغري مشاعره قبل وخالل هذه الجائحة وامنحه بعض الدعم.

الوجوه املعربة عن املشاعر 
باستطاعة األطفال أن يرسموا عدداً من الوجوه التي يعرّب كلٌّ منها عن نوٍع من املشاعر مثل 

السعادة أو الحزن أو الغضب أو القلق وما إىل ذلك. تستطيع أن تطلب من طفلك يف بداية كل 

يوم اختيار وجٍه ليعرب به عن شعوره يف هذا اليوم.  بعد أن يختار الطفل أحد الوجوه، أعطه 

الفرصة ليعرب عن سبب شعوره عىل هذا النحو.
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التنفس البطني 
مترّن عىل ذلك لتساعد أطفالك )أو نفسك!( عىل الشعور باالسرتخاء. قل بصوٍت منخفٍض هادئ: 

ضع كلتا اليدين عىل البطن. اجلس باعتدال لكن اسرتِخ. أغلق عينيك إن أردت. اآلن دعنا 

نأخذ شهيقاً ببطء ونشعر بامتالء معدتنا بالهواء. يجب أن تصبح املعدة جميلة ومستديرة. 

اآلن أخرج الهواء واشعر مبعدتك وهي تصغر مجّدداً ببطء.  قم بالعد ببطء حتى 5 بينام يأخذ 

الطفل شهيقاً. اآلن عد تنازلياً من 5 إىل 1 ببطء حتّى يخرج الزفري. كّرر ذلك 4 مرات. عندما 

االنتهاء من ذلك، اسأله عن شعوره.

األسئلة العائلية
اطلب من كل فرد من العائلة أن يجاوب عىل سؤال واحد عن اآلخر. ميكن تحويل ذلك إىل 

لعبة بتخمني الشخص الذي يقوم كل فرٍد بوصفه. إليكم بعض األسئلة: ”اليشء الذي أفّضله 

فيك هو...”، ”تعلمته منك...”، ”أنا أفخر بك حني...”، ”أنا أتطلّع إىل رؤيتك ألن...”. 

اسرتخاء العضالت 
اطلب من طفلك أن يجلس بوضعيٍّة مريحة. اطلب منه أن مُيثّل أنّه ”متجّمد” بتكتيف 

ذراعيه. ثم اطلب منه ”االسرتخاء” وذلك بأن يرخي ذراعيه وأن يتخيل أن التوتر 

والغضب يتالشيان تدريجياً. أعد الكرّة مستخدماً جزءاً آخر من الجسم. 

إخبار قصة 
قراءة كتاب، أو قّص حكايات خيالية تقليدية، أو إدارة الخالف بني اإلخوة هو طريقة 

رائعة للتحدث عن العالقات والنزاع والتعاون بني األطفال. يُعد عن هذه املواضيع خالل 

الجائحة مهامً بشكٍل أسايسٍّ لكل فرٍد يف املنزل يحتاج للتعاون والعيش بسالٍم سوياً:

إذا كان هناك نزاٌع يف قصة ُحكيت فإليك بعض األسئلة لتطرحها: ما الذي سبب الّنزاع؟ ما الذي تعتقد 

حدوثه بعد ذلك؟ هل كنت ستتخذ القرارات نفسها، ملاذا أو ملَ ال؟ هل توافق عىل طريقة حّل النزاع؟ 

كيف كان ممكناً إدارة األمور بطريقة مختلفة؟ 

إذا تطلّبت القصة عمل مجموعٍة من األشخاص سويّاً: فام هي بعض الطرق التي ميكن اتباعها للتعاون يف 

املنزل؟ ما هي بعض الطرق التي ميكن أن نتعاون بها حينام نلعب لعبة أو منارس الرياضة؟ ماذا يحدث 

إذا رفض أحد األفراد التعاون؟ ما الذي نستطيع فعله إذا رفض أحد األفراد أن يتعاون؟ 

 



وضع األهداف 
ملساعدة األطفال عىل التعامل مع تغريات الحياة الناتجة عن الجائحة، ميكن أن يساعد وضع 

بعض األهداف قصرية األمل ليخترب األطفال النجاح والشعور باإلنجاز.  ميكنك معاً وضع أهداف 

يومية أو أسبوعية. بعد وضع األهداف، دّونها يف مكاٍن يستطيع الطفل رؤيته إن أمكن. وذلك 

سيساعد الطفل عىل أن يتذكر أنه يعمل إلنجاز يشٍء ما ميكن أن يؤثّر يف قراراتهم. شّجعه 

واحتفل بنجاحاته وذكّره بأنك فخوٌر به.

تحديد االختيارات
من األهمية مبكان اتخاذ قراراٍت جيّدة، ولكن يحتاج األطفال فرصاً لتحديد خياراتهم للقيام 

بذلك.  يحمل كل يوم عدداً من القرارات الصغرية التي يستطيع أطفالك املشاركة يف اتخاذها، 

ومن خالل إرشاكهم يف هذه العملية، فإنك تقوم بتمكينهم، ومن األمثل عىل ذلك: أي مهمة 

يجب القيام بها أوالً، وأي فاكهة يجب تقطيعها، وأي ملعقة يجب استخدامها. غسل اليدين 

مهم جداً أثناء انتشار كوفيد19- – اطلب من األطفال مساعدتك يف اختيار أغنية للغناء أثناء 

غسل أيديهم.  

وضعت بالتعاون:

العودة إىل املدرسة 
مساعدة األطفال يف االستعداد إلعادة فتح املدرسة 

استمر مبطمئنة أطفالك بأن املدارس ستفتح مجدداً. حينام يتم تأكيد إعادة فتح املدارس رسميّاً، ساعد األطفال عىل االستعداد للعودة إىل 

املدرسة من خالل مشاركة املعلومات معهم حول موعد وكيفية حدوث ذلك. 

قد يشعر األطفال بالتوتر أو الرتدد حيال العودة إىل املدرسة، خاصة إذا كانوا يتعلمون يف املنزل منذ شهور. 

ذكّر األطفال بأنهم سيكونون قادرين عىل اللعب مع أصدقائهم ورؤية معلميهم ومواصلة تعلم أشياء جديدة. 

طمنئ األطفال بشأن تدابري السالمة املعمول بها للحفاظ عىل صحة الطالب واملعلمني وذكّر األطفال بأنه ميكنهم أيضاً املساعدة يف منع انتشار 

الجراثيم عن طريق غسل أيديهم بالصابون والسعال والعطس يف ذراعهم. 

طمنئ األطفال أنّك ستستمر بدعم تعلّمهم حتّى بعد العودة إىل املدرسة. 

 


