
( هي عبارة عن مجموعة من موارد  ن اتيجيات القلق اليومية للمرب�ي EASE )إس�ت
ن لمساعدة الأطفال  ي تمت تهيئتها لأولياء الأمور والمرب�ي

 الفصول الدراسية ال�ت
ل. ن ي الم�ن

عىل التعامل مع القلق والمخاوف �ن

ي هذه الروابط عىل عاتق هذه المصادر وحدها. 
ة �ف فل عينات من روابط مصادر من مصادر أخرى. وتقع المسؤولية عن الآراء المع�ب ي الم�ف

تتضمن EASE �ف

ل )من الصف 4 إىل 7( ز ي الم�ز
EASE �ز

اتيجيات لمساعدة الأطفال عىل التعامل مع القلق أثناء جائحة كوفيد-19 وما بعدها إس�ت

[Arabic]

ي أوقات تتسم بالتغي�ي وعدم 
ف معرفة ما يمكن قوله أو فعله لتخفيف قلق الأطفال، وخاصة �ف ي بعض الأحيان يكون من الصعب عىل البالغ�ي

�ف

ف مساعدة الأطفال لكي يشعروا بالأمان وتخفيف حوافهم الحادة  ي عالمهم، يمكن لأولياء الأمور والمرب�ي
. وبصفتهم أهم الأشخاص الكبار �ف ف اليق�ي

فيما يتعلق بكل ما يحدث والذي يؤدي إىل زيادة مخاوفهم.

خلق طريقة تفك�ي مفيدة

ما هو؟

، ولكن يمكن أن تكون بعض المخاوف غ�ي مفيدة  ف من الطبيعي أن تكون لدى الشخص مخاوف أك�ش من المعتاد خالل أوقات عدم اليق�ي

ي التعامل مع المخاوف من خالل مساعدتهم 
ف مساعدة الأطفال �ف ي إرتفاع مستويات القلق. يمكن لأولياء الأمور والمرب�ي

ي تسبب �ف
ومستمرة، وال�ت

.Anxiety Canada :نة. تعّلم المزيد عن التفك�ي المفيد من خالل زيارة ف عىل تحويل الأفكار غ�ي الواقعية أو المتشائمة إىل أفكار مفيدة وم�ت

كيف؟

ي تث�ي قلقه يجعله يعلم أنه ليس وحيداً. لدينا جميعاً مخاوف ويمكن أن تكون البعض منها عىل هيئة أفكار أو 
إن التحدث مع طفلك عن الأشياء ال�ت

ي يمكن أن تحدث، لذلك قد يمكنك مساعدته 
ف إىل آخر. تتعلق العديد من المخاوف عن المستقبل أو الأشياء ال�ت ي رؤوسنا من ح�ي

صور مخيفة تظهر �ف

عىل التحدث حول ما يث�ي قلقه من خالل طرح أسئلة عىل طفلك تبدأ بـ »ماذا لو؟«. قد يُفضل بعض الأطفال كتابة مخاوفهم أو رسمها أك�ش من 

ي التحدث عنها.
رغبتهم �ف

ي »صندوق 
قم بكتابة مخاوفك ثم ضعها �ف

المخاوف« لالإحتفاظ بها – بادر بإعادة مراجعة 
ي ذلك.

ي وقت لحق إذا رغبوا �ف
المخاوف �ف

أفكار غ�ي مفيدة

ل. ف أنا عالق بالم�ف

سأصيب بالمرض.

ء! ي
ي كل �ش

يفوت�ف

أفكار مفيدة أك�ث

ل. ف ي الم�ف
أنا أشعر بالأمان �ف

ي صحة جيدة.
ي جهدي لكي أبقى �ف

أنا أفعل كل ما �ف

ي القيام به.
ء يمكن�ف ي

ف لكل �ش أنا مم�ت

عندما تظهر مخاوف غ�ي واقعية وغ�ي مفيدة، بادر بمساعدة طفلك عىل إيجاد طرق تفك�ي مفيدة أك�ش مثل:

رّكز عىل ما يمكنهم فعله – إنهم ل يتحكمون 
ي م�ت تفتح المدرسة أبوابها، ولكن يمكنهم 

�ف
نت. ن�ت زيارة أصدقائهم ع�ب الإ

ي ثالثة أشياء أنتما ممتنان 
فّكرا معاً �ف

لها كل يوم وتصّورا أنكما تحمالن هذه 
ي أيديكما.

الأشياء �ف

CREATING A HELPFUL MINDSET

https://www.anxietycanada.com/articles/helpful-thinking/

