
كورونا فايروس/كوفيد-19 ظرف طارىء

عرش خطوات 
للتحدث مع أطفالكم عن الكورونا 

شكرا من القلب لداعمي مؤسسة باتريتسيو باولتي .
مساعدتكم تسمح لنا أن نؤمن لكل طفل و بالغ الدعم األمثل يف املامرسات التعليمية للنمو و 

التطور، وأن نحيا بشغف يف كل يوم. 

بالتعاون معبرعاية
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حتى عندما تكون الظروف الخارجية صعبة وحرجة فانه من املمكن أن نخلق حالة من األمان و 

القدرة.  لقد قمنا بتحضري هذا املوجز ليك نساعد أولياء األمور أن يتعاملوا مع هذا الظرف الطارئ 

الذي منر به وأن نحوله إىل فرصة.  من املؤكد أن هذه املواقف الصعبة متنح لنا الفرصة أن نكون 

أكرث وعيًا للموارد اإليجابية ولقيمة العالقة التعليمية، حتى يتم توجيهنا إىل الحالة الصحية التي 

نرغب بها .

" الصحة هي حالة فيزيولوجية، ذهنية، ومجتمعية وليست فقط عدم وجود املرض." مؤسسة 

الصحة العاملية.

علم األعصاب والبيداغوجيا

عىل مدى العرشون سنة املاضية قامت مؤسسة باتريتسيو باولتي بالعديد من األبحاث املتعددة 

التخصصات:  علم األعصاب، التعلم، النفيس واملجتمعي، وطورت األدوات لنمو الوعي عند الناس يف 

كافة الظروف التي يعيشونها.

العرش خطوات:
١.عش حياتك بشغف: كل صعوبة هي فرصة 

٢. انت مهم، فكن قدوة

٣. اخرت ما هو مفيد لك: املؤثرات والبيئات تخلق ظروف معينة 

٤. الروتني: صديقك الحقيقي 

٥.  االستامع قبل التحدث: اصنع التناغم

٦. اخرت الكلامت الصحيحة: الروايات متتلك قوة

٧. نتعلّم . . . من خالل االستمتاع سويا

٨. تغلّب عىل الفايروس األكرث خطورة: الجهل 

٩. اجتهد لتتفّوه باألمور بطريقة حسنة

١٠.شارك: أنرش هذا املوجز 



كورونا فايروس/كوفيد-19 ظرف طارىء

عرش خطوات للتحدث مع أطفالكم عن الكورونا

بالتعاون معبرعاية

الخطوات العرش
قبل البدء الرجاء قراءة تعليامت الخدمات الوطنية للصحة التابعة 

ملكان اقامتك 

 ١. عش حياتك بشغف:
 كل صعوبة هي فرصة 

علموا أطفالكم أن ميروا بالتجارب الصعبة كفرصة الكتشاف 

مواردهم. ابقوا عىل قرب من أطفالكم وأرشدوهم الكتشاف 

انهم  ممكن أن يتعلموا من كل ظرف.  يف املواقف الغري 

واضحة و الحرجة نواجه مخاوفنا وأيضا الفرصة إليجاد الطرق 

للتغلب عليها. التعقيدات تساعدنا يف اكتشاف القوة يف داخلنا.

٢.أنت مهم، فكن قدوة 
قبل تقديم أي تفسري، يقوم طفلك بتقليد ترصفاتك ألنك الشخص األكرث أهمية له. إذا كنت قلقا وعصبيا، فان 

حالتك ستؤثر عىل مشاعره.  قم بإيجاد الهدوء والصفاء يف أوقات التوتر من خالل تكريس بضع دقائق من 

الصمت لنفسك.  حتى دقيقة واحدًة يف اليوم ممكن أن تساعدك عىل الهدوء. 
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٣. اخرت ما هو مفيد لك
املؤثرات والبيئات تخلق ظروف معينة. البيئات والظروف 

التي نصادفها تتحكم يف أفكارنا وانتباهنا.  وهذا يؤثر كثريا 

عىل األطفال بالذات.  تجنب تعريض أطفالك للتحفيز املفرط 

لإلعالم وامليلء بالقصص والصور املقلقة والضاغطة عام يحدث.  

قدر اإلمكان اخرت البيئات األكرث استقرارا وأمانا.

٤.الروتني: صديقك الحقيقي
الروتني هو الصديق الحقيقي يف أوقات عدم اليقني 

وذلك ألن النشاطات البسيطة والعادية، والتي تنظم 

اليوم، تعطي االنطباع لبيئة مستقرة وآمنة. حتى 

التعليامت املطورة من قبل الجهات الرسمية للحامية 

واألمان، تعني التعطيل املؤقت للنشاطات.  وبالتايل،  

حاول أن تصنع منط بسيط وعادي لعائلتك والذي 

تحدده أوقات للوجبات وأوقات للعب وأوقات 

للدارسة مًعا.

  ٥.االستامع قبل التحدث:

 اصنع التناغم
تناغم مع طفلك، استمع إىل احتياجاته: راقب ترصفاته، 

استمع لعواطفه، وسجل ما يقوله وما يفعله.  ال تعرب عن 

حكم.  مارس االنتباه املحب: هذا سيشعره بأنه مقبول 

وبالتايل جاهزا لالستامع لك وتقبل إرشاداتك. 
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 ٦. اخرت الكلامت الصحيحة:

الروايات متتلك قوة
جد الوقت والذي من املمكن أن تكون مع طفلك دون 

الخوف من اإلزعاج . شاركه املعلومات و ليس اآلراء: استخدم 

مصادر رسمية من خدمات الصحة ، مثل وزارة الصحة أو 

مؤسسات الصحة الوطنية. استخدم لغة مالمئة لعمر الطفل، 

بهدوء ووضوح. 

٧. نتعلّم . . . من خالل االستمتاع سويا
اصنع اللحظات املميزة:  اتفق معه عىل خطة عمل خاصة ميكن 

تذكرها ) بالتوافق مع املؤسسات املؤهلة(، و التي ستتقيدون بها 

بدقة.  اشرتك مع أولياء أمور آخرين يف املجتمع حتى تتأكد أن 

التعليامت مفهومة ومتبعة. 

٨. تغلب عىل الفايروس األكرث خطورة: الجهل 
الظرف الطارئ هو فرصة للتحدث مع طفلك عن األشخاص الذين أصيبوا 

باملرض )مثل كافة البرش، دون متييز بحسب العرق، األصول، املجتمع أو 

الصفات الفيزيولوجية( يستحقون االحرتام مثل باقي األفراد.  أي ترصف 

متييزي نالحظه يجب تصحيحه باملعرفة و املعلومات. 
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٩. اجتهد لتتفّوه باألمور بطريقة حسنة
عندما تتاح الفرصة للتحدث عن موضوع الظرف الطارىء بالنسبة لڤايروس الكورونا، اجزم كالمك مبقوالت 

واضحة، عامة، وإيجابية عن املستقبل. الهدف هوصنع االستقرار و اآلمان لدى طفلك، وهي الظروف األساسية 

ملواجهة أية عقبة.

١٠.شارك: أنرش هذا املوجز 
شارك يف نرش هذا املوجز وساهم يف تحسني ظروف هذه اللحظة.  ساهم يف زيادة األمل والقدرة عىل التخطيط: 

اجعل القدرة عىل التقييم، االستامع والفعل، تنمو فيك ويف غريك، و تعلم من كل يشء. 
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للمعلومات

املراجع

مواقع اخرى

تم إصدار هذا املوجز من خالل طاقم من باحثي الدماغ، علامء النفس، واملدربني من التخصصات 

املتعددة تحت إطار "تصور املستقبل: أساليب و تقنيات لتعزيز األمل و القدرة عىل التخطيط".  منذ 

سنة ٢٠١٧ مرشوع املؤسسة هذا قدم الدعم املجاين للسكان املتأثرين بحاالت الطوارئ، مثل الهزة 

األرضية يف مركز إيطاليا، وانهيار جرس موراندي، واملجتمعات  التي تواجه الكوارث والطوارئ )الفقر، 

الدمج الثقايف، الصعوبات اإلقتصادية( يف كافة أنحاء الدولة. 
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الوعي هو مفتاح التغري
معلومات

مؤسسة باتريتسو باولتي هي مؤسسة أبحاث غري  ربحية، تأسست يف مدينة أسييس 

عام ٢٠٠٠ من قبل باتريتسو باولتي ومجموعة من الباحثني، وخرباء  بيداغوجيا، 

وعلامء نفس، وباحثني اجتامع، وأطباء، ورياديني.  نحن نعمل بفضل الدعم من أكرث 

من ١٠٠٠٠٠ شخص لتحقيق هدف واحد:  تعزيز الجزء األفضل من كل شخص فينا. 

ما نقوم به؟
نقوم باألبحاث الدولية لتزويد التعليم املبدع واملتاح واملفيد.  ندرس األداء البرشي 

من خالل البحث املتعدد التخصصات: علم األعصاب، وعلم النفس، والتعليم، 

واالجتامعيات.  نطبق النتائج عىل التعليم ليك نحصل عىل املواهب األفضل لدى 

األطفال والبالغني. 

بالتعاون معبرعاية


