
 كيف يمكنني مساعدة طفلي إذا كان قلقًا أثناء هذا اإلغالق؟

 دليل بسيط لآلباء ومقدمي الرعاية

  

عند البالغين ، سنشعر بالقلق عندما نشاهد األخبار ونرى كيف يسبب هذا وقت مخيف بالنسبة لنا جميعا.  Covid-19 
المشاعركآباء ، نحن قلقون بشأن كيفية تعامل أطفالنا مع هذه  ضرًرا. .  

إنهم ال يفهمون دائًما هذه المشاعر أو  أو الحزن أو الخوف. تشعر العين بالقلق ال يعرف الشباب دائًما ما يجب فعله عندما
نود أن نقدم لك بعض األفكار لمساعدتك في دعم طفلك يعرفون أفضل الطرق للتعامل معها. : 

  

 هل يجب أن أوقف طفلي عن النظر إلى وسائل اإلعالم؟

منه ، فإن إيقاف تشغيل التلفزيون ووسائل  بقدر ما نود حمايتهم .Covid-19  يمكننا منع الشباب من سماع أخبار عنال
 .التواصل االجتماعي يمكن أن يزيد األمور سوًءا

محاطين  إذا كنا ومع ذلك ، فمن الجيد الحد من مقدار الوقت الذي يقضونه في القراءة واالستماع إلى األخبار المتعلقة به.
هكذا تعمل عقولنا سنشعر بالسوء. -باألخبار السيئة  .  

A ، الصديقة للطفل موثوق الموارد التي نحن غالبا ما تستخدم في المدرسة هو: bbc.co.uk/ newsround . 

  

 ماذا يجب ان اقول لطفلي؟

كن  يمكنك البدء بالسؤال عن همومهم. يمنحنا القفل فرصة للتحدث مع أطفالنا بانتظام ودون الحاجة إلى االندفاع.
أخبرهم أنك تشارك هذه المخاوف وأعط إجابات بسيطة من مصادر تثق بها صادقا! .  

توضح لهم كيفية العثور على إجابات على مواقع الويب ربما يمكنك أن 
-https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus و https://www.gov.uk/coronavirus مثل
covid-19/ .   من الجيد لألطفال أن يروا كيف أن البالغين ليس لديهم كل اإلجابات أيًضا. أظهر لهم أنه من المقبول

من األماكن التي تبحث فيها عن المساعدة الخلط ، ولكن هناك الكثير . 

  

 ماذا يمكنني أن أفعل لطفلي؟

عندما تكون األمور غير مؤكدة ، فهي تساعد األطفال حقًا في الحصول على  يبدو أن العالم قد انقلب رأسا على عقب!
أطفالنا بعض االستقرار من خالل على الرغم من أن أيامنا تبدو مختلفة تماًما في الوقت الحالي ، يمكننا منح  روتين.

خلق وقت للعمل المدرسي ولكن أيًضا للمتعة واللعب والوجبات والتواصل مع األصدقاء  وضع جدول زمني معهم.
والشعور باألمان الذي يقدمونه لنا -من المثير للدهشة مدى السرعة التي نستقر بها في الروتين الجديد  والعائلة. ! 

  

 :االكثر اهمية

االشياء التي  افعل عندما يرى أطفالنا ضغوطنا ، يمكن أن يجعلهم يشعرون بالضيق أيًضا. ن أنك تعتني بنفسك.تأكد م
اذهب في نزهة على األقدام أو اقرأ كتابًا أو انغمس في الحمام أو العبث في الحديقة تستمتع بها. .  

  

من السهل أن تشعر باإلرهاق  و أننا محاطون بها اآلن.كلنا بحاجة ألن نمنح أنفسنا استراحة من األخبار السيئة التي يبد
  .وعدم القدرة على التأقلم

  .إذا كان هذا هو الحال بالنسبة لك أو لطفلك ، فهناك أشخاص في المدرسة كل يوم ، وهم هنا من أجلك
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1150 882 1161اتصل بنا:   

 admin@chorltonhigh.manchester.sch.uk :أو يمكنك مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني

 .سنكون قادرين على توجيهك إلى الخدمة الصحيحة

  

أنت وطفلك ليسا وحدك ال ننسى أبدا ، نحن جميعا في هذا معا. . 
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