نظرا للتخوفات ال س بها و اء ال ورونا ،هذه توص ات نقدمها لﻸها :
اﻷها اﻷعزاء،
نحن شهد ان شار واسع لف وس ال ورونا ل انحاء العالم وح هذه اللحظة ل س واضحا ماذا س كون تأث ه ع
دولة إ ائ ل .صحيح أن الح اة الطب ع ة مستمرة ح اﻻن غالب ة مناطق ال ﻼد ،ول ن علينا أن ستعد ﻷي تغي
يتعلق بهذا الحدث .الم شورات عن ف وس ال ورونا وسائل اﻻعﻼم تخلق تهد دا من المجهول ،من خطر غ
معروف .وتخوف وقلق من ن ع جد د ،ن ع لم نعتد التعامل معه ولذلك من الممكن أن ي س ب اﻷمر بتوترنا والتأث
ع حالتنا النفس ة وع حالة أطفالنا النفس ة.
نحن ن د أن ن د من مقدرتنا ع التعامل مع هذا التوتر و التا تحس

وتع ز جاه نا له.

هناك مس ان أساس ان لهذا التوتر هما عدم الثقة والشعور العجز.
من أجل التقل ل من ضعف الثقة جب توف المعرفة الﻼزمة والمﻼئمة لمرحلة تطور ل طفل.
من أجل التعامل مع شعور العجز ،جب تحس ال فاءة الذات ة عند الوالدين وذلك من خﻼل الق ام بهذين اﻷم ن:
 (1الحفاظ ع طب عة الح اة الروت ن ة.
 (2شجيع الق ام ب شاطات.
أيها الوالدين أنتم ش لون المصدر اﻷسا والمهم لتأقلم أطفال م اﻷوقات الصع ة .من أجل ذلك مهم جدا أن
تكونوا مت قظ لعﻼمات استغاثة اطفال م وأن توفروا لهم الدعم والثقة.
أوﻻ ،جب اﻻنص اع للتوجيهات المستجدة لوزارة الصحة ،مكن م ا جادها من خﻼل هذا الرا ط:
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/?gclid=Cj0KCQiA13yBRCmARIsAN7B4H1H_GjTv0pzE7TXVmuhLHQ9iTMq8E1j_cG5WzK41sCyKpLe2B3cQ8k
aAnzOEALw_wcB#lecturersCollapse-34482-3
هذه عض التوص ات العمل ة ال س ساعد م ع التعامل مع هذا الحدث:
●
(1
(2

●

●

ت نوا هذه القاعدت اﻻلزاميت والمناس ت ل ل اﻷطفال ل اﻷج ال:
ﻻ لل س  :جب خلق ب ئة تعاون ة الب ت ،ﻻ لﻸ ار ،مسم ح الت لم أي موض ع وسؤال أي سؤال.
المقا ل إذا تحدث الوالدين خلسة س ظن اﻷبناء أن هناك أمر خط حدث خبؤونه عنهم.
ﻻ لﻺ اف التعب عن المشاعر لﻸطفال :إذا شعر أحد الوالدين أنه مملوء القلق والتوتر ،جب أن
عالج نفسه أوﻻ .مسم ح أن نتحدث عن اﻷمور ال تقلقنا مع أطفالنا ول ن الط قة ال تعلمنا ك ف
نتعامل مع هذا التوتر.
الحفاظ ع الروت  :الروت ع اﻷطفال الشعور الثقة .حافظوا ع عادات م الثابتة ،أوقات تناول
الوج ات والنوم .وفروا ﻷطفال م فرصة التحدث مع م عن أف ارهم واسئلتهم ،العبوا معهم وجدوا أش اء
مش كة ستمتعون بها.
مﻼئمة المعلومات لمستوى إدراك الطفل :حدثوهم صدق عن الواقع ،ط قة م سطة ومهدئة و دون
توسع .أخ وا الطفل وا حوا له عن وجود ف وس اسمه كورونا وأن الدولة قامت اتخاذ اﻹجراءات من
أجل الحفاظ ع أمننا .المعلومات الزائدة قد شوش الطفل و س ب له الخوف وعدم الشعور أمان.
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استمعوا لﻸسئلة والمعلومات ال شغل أطفال م وأظهروا لهم الواقع مﻼئمة مع أسئلتهم .مفضل أن
ساعد طفلك التمي ب الحقائق واﻻشاعات اﻷمر الذي س ساعده ع الشعور الس طرة ع الوضع.
علموهم أنه ل س ل ما سمعونه الشارع أو قرؤونه وسائل اﻻعﻼم هو صحيح وصادق ،وأنه من
المفضل دائما أن يتوجهوا ل م ﻷي سؤال يواجههم.
● زادة شعور الس طرة والمقدرة الذات ة عند الطفل :علموا أطفال م ك ف مكنهم أن حافظوا ع أنفسهم
وع ب ئتهم عن ط ق الحفاظ ع النظافة وذلك من خﻼل ،تغط ة الفم واﻻنف اثناء العطس أو السعال
اما بوضع مند ل معد لﻼستعمال مرة واحدة او من خﻼل ث المرفق وأ ضا غسل ال دين ق ل اﻷ ل و عد
الخروج من المرحاض.
هذه عض اﻷف ار ال س ساعد م ع ال وع ذلك مع اطفال م :أن تطلب من الطفل تعل م اخوته
اﻷصغر منه سنا عن ك ف ة الحفاظ ع النظافة من خﻼل اعداد مقطع مر )ف ديو( أو كتا ة قصة تعلمهم
ك ف حافظوا ع النظافة وان يب لوحة إعﻼنات تحتوي ع قواعد الحفاظ ع النظافة ﻷبناء عائلته.
هكذا س شعر الطفل أنه مهم وانه ان له دور منع انتقال العدوى.
ّ
● كونوا مت قظ لردات أقعال م التعامل مع الحدث :اﻷطفال يتعلمون ك ف يتعاملون مع اﻻحداث
ّ
المختلفة عن ط ق مشاهدتهم لردات أفعال اﻷشخاص ال الغ من حولهم .عالجوا أنفس م .جدوا ط قة
تقللون بها من توترم )مثل :تمارن التنفس .مشاركة الزوج/الزوجة المشاعر من اجل الحصول ع
الدعم( .اﻷطفال م ون درجة انفعال م مع الوضع و تعاملون حس ه.

حالة وطلب من عائلت م المكوث
✔
✔
✔
✔

الحجر الص

:

مح ذ اﻻستماع للموس  ،الق ام فعال ات دن ة .هناك ال ث من اﻷش اء ال من الممكن الق ام بها
الب ت مثل الرقص ،نط الح ل ،تص ب ال رة للسلة .تم رات ب الون منف خ وغ ه.
جدوا أشغال مسل ة ﻷطفال م :العاب المكعب ،رسم ،اﻹ داع ،قراءة ال تب وغ ه.
مكن ممارسة تمار ن التنفس مع اطفال م أو تم ن الخ ال الموجه .هذه التمار ن من الممكن أن تجدوها
ع اﻻن نت .و ساعد ع الض ط اﻻنفعا .
التعلم عن عد ،مكن ومفضل ال سج ل لموقع " التعلم عن عد" التابع لوزارة ال ة.

مهم جدا اعداد يوم منظم ومجدول ،ثا ت وم ء ال شاطات ﻷطفال م.
أي الحاﻻت فضل التوجه لمساعدة مهن ة؟
ّ
طب ع ة اﻻستجا ة لﻸزمات او حاﻻت التوتر الشد دة .ش ل عام هذه
ردات الفعل العاطف ة الق ة
عد ضعة أسابيع .هذه المرحلة عود اﻷطفال وال ار ا الح اة الطب ع ة
اﻻنفعاﻻت تم ل للتﻼ
والروت ن ة .حالة استمرت هذه اﻻنفعاﻻت العاطف ة الشد دة ﻷ من أسبوع أو ازدادت سوء وأ ت
صورة خط ة قدرة الطفل او الوالد ع التعامل المدرسة /العمل /الم ل جب التوجه لطلب مساعدة
مهن ة.
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