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 كيف ينبغي أن نتحدث
 مع األطفال عن وباء

 "وباء ف�وس كورونا" املستجد الذي ظهرحول العا� هو حالة مرض كوفيد-19؟
 يتعرض لها األطفال أيضاً بشكل كب�. باإلضافة إىل الحقائق

 الواقعية حول الوضع ، يتم تداول العديد من املعلومات التي ال
 أساس لها من الصحة عىل اإلطالق. لهذا السبب ، فإن التحدث
 مع األطفال حول املوضوع سيساعد األطفال عىل التعامل مع

 حالة عدم اليق¸ من أجل التخلص من هذه املرحلة بأقل
الخسائر.

 إليك بعض النصائح حول كيفية التحدث عن هذا املوضوع مع
األطفال:

 أوالً ، احِم نفسك. حاول التحكم يف
 قلقك وتأكد من عدم انعكاسه عىل

 طفلك. بنربة هادئة ، تعال إىل مستوى
 عينّي الطفل وتحدث معه يف وسط

 مناسب. ألنه عندما تكون قلًقا للغاية ،
 سيكون طفلك قلًقا معك وهذا سيكون

مخيًفا بالنسبة له.

 اعرف ما يعلمه طفلك عن هذه
املشكلة. دعه يخربك ما يعرفه.

 إذا كان عليك أن ترشح للطفل ، �كنك
 أن تقول: "ف¯وس كورونا صغ¯ ، يشبه

 امليكروبات التي ال �كننا رؤيتها. يسبب
 الحرارة والسعال وصعوبة التنفس µاًما

 مثل اإلنفلونزا. يتعاىف العديد من
 األشخاص بسهولة ، ولكن يجد البعض

 صعوبة يف التعايف. يتغلب األطفال عىل
هذا املرض بسهولة. "

 أخرب الطفل بقدر ما يريد أن يعرف ،
 وليس أكÁ. من املهم تقديم معلومات

 مناسبة لعمر الطفل. ال تخربه عن
تفاصيل ال يسأل عنها.

 إذا كنت ال تعرف إجابة السؤال الذي
 يطرحه الطفل ، فعّرب عن ذلك برصاحة.

 ، قل له أنك ستشارك اإلجابة معه عندما
تتعلمها.

 ساعد الطفل عىل التعب¯ عن مشاعره
حول هذا املوضوع.

 

 تأكد من أن األطفال �كنهم الوصول إىل املحتوى
 الذي يناسبهم عىل وسائل التواصل االجتÇعي.
 امنع وصولهم إىل األخبار التي ال أساس لها من
 الصحة حول هذا الف¯وس والوباء، وإىل مظاهر

اآلثار السلبية للف¯وس.

 أخرب األطفال بالتداب¯ التي �كنهم اتخاذها. مثل
 غسل أيديهم أثناء غناء أغنيتهم املفضلة ، والنوم
 بشكل جيد ، وتناول الطعام بانتظام ، والوقوف

 عىل بعد ٣-٤ خطوات عىل األقل من أولئك الذين
يعانون من عالمات املرض.

 حافظ عىل روتÓ العائلة كتناول الطعام مًعا ،
 والدردشة ، وما إىل ذلك. سيقلل هذا من الشعور

بعدم اليقÓ الذي يعاÕ منه الطفل.

 ارشح للطفل أن التداب¯ املتخذة يف البالد هي ملنع
الوباء.

 قد يشعر األطفال بالخوف من فقدان أحبائهم.
 سيكون من الجيد بالنسبة له مشاركة هذا الخوف

معك.

 إذا كان لديهم أقارب يشتاقون إليهم وال �كنهم
رؤيتهم ، اجعلهم يجتمعون معهم عىل اإلنرتنت.

 ارشح للطفل أنه من الطبيعي أن يشعر باإلجهاد
بسبب هذا الوضع ، وأن هذه الفرتات عابرة مؤقتة.

 شجع الطفل عىل الكالم. إذا كنت تعرف ما يخيفه ،
فسيكون ذلك أسهل ملساعدته عىل الهدوء.


