
( 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.

تعّلم المزيد عن المخاوف

ما هو؟

. إنها تساعدنا عىل الشعور بتحسن عند معرفة أن  ف ي تستجيب فيها أجسادنا وعقولنا عند الشعور بالقلق أو عدم اليق�ي
توجد العديد من الطرق ال�ت

ي بعض المواقف. رغم أن التوتر أمر غ�ي مريح، ولكنه غ�ي خط�ي وهناك العديد 
الشعور بالقلق والتوتر يعت�ب أمراً طبيعياً، ومؤقتاً وح�ت مفيداً �ف

ي يمكننا القيام بها لتهدئة أنفسنا.
من الأشياء ال�ت

كيف؟

: بادر بمشاهدة أفالم الفيديو عن الشعور بالقلق والخوف وإسأل طفلك إذا كانت لديه أية مشاعر مشابهة. تتضمن بعض الأمثلة عىل ما يىلي

ضافة إىل مشاعر أفراد أرستك. وهذا يجعل طفلك  تلميح: تبادل مع طفلك أمثلة من مشاعرك الشخصية المتعلقة بالقلق والتوتر بالإ

ي السماء.
ي �ف

ي وتذهب مثل الغيوم ال�ت
يرى القلق كمشاعر طبيعية يمكن السيطرة عليها. أّكد له بأن المخاوف تأ�ت

شّجع طفلك عىل كتابة المالحظات وتدوين المواقف أو الأحداث أو 
الفعاليات عندما ينتابه الشعور بالقلق.

ي تكون مرتبطة بمشاعرهم، 
ي فهم الأشياء ال�ت

عندما يبدأ الأطفال �ف
فإنهم سيكونوا جاهزين أك�ش للتعامل مع هذه المشاعر بإستخدام 

ي تعلموها.
مهارات التكّيف ال�ت

إمنح طفلك فرصة لخلق غيمة من الكلمات بإستخدام WordArt أو 
 .Silk شخصية القلق الخاصة بهم بإستخدام برنامج حاسوب مثل

تحّدث مع طفلك عن شخصية القلق الخاصة به وما شكلها.
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