
( 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]

anger

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.

وعي الجسد

ما هو؟

ي أجسادنا. مثالً، قد يتعرض الأطفال إىل تسارع دقات القلب، إحمرار الوجه وتشنج العضالت عند 
قد تظهر مشاعر القلق بطرق عديدة �ف

ي تع�ب بها أجسادنا عن مشاعر القلق، فإنها تجعل هذه المشاعر أقل إثارة 
شعورهم بالخوف أو القلق. عندما يدرك الشخص بالطرق العديدة ال�ت

للخوف وتساعدنا عىل إستيعاب ما يحدث لنا.

كيف؟

ي تستجيب فيها أجسادنا عندما نحس بمشاعر القلق. إسأل طفلك 
بادر بمشاهدة أفالم الفيديو أو الإصغاء إىل التسجيالت عن الطرق العديدة ال�ت

: ي أي وقت من بعض هذه الأحاسيس. تتضمن بعض الأمثلة عىل ما يىلي
إذا شعر �ف

ي أوراق منفصلة.
بادر مع طفلك بعمل قائمة من المشاعر وقم بكتابتها �ف

ي تتحدث عنها دون إستخدام الكلمات. إستخدم فقط تعاب�ي 
ي إلتقاط ورقة وقم بتمثيل المشاعر ال�ت

تبادل الأدوار �ف
الوجه وحركات الجسم، بينما يقوم الآخرون بتخمينها.

ي أوقات 
ي يستجيب فيها جسمه إىل القلق وذلك من خالل تعبئة »فحص إدراك الجسد« �ف

شّجع طفلك لكي ينتبه إىل الطريقة ال�ت
ي أوقات 

ي يشعر به أجزاء مختلفة من جسمه �ف
مختلفة من اليوم. لمساعدته عىل ممارسة هذا الوعي، إجعله يرّكز عىل الطريقة ال�ت

ل بعد المدرسة أو قبل وقت النوم.  ف مختلفة من اليوم، مثالً بعد وقوع حدث غ�ي متوقع، أو بعد الرجوع إىل الم�ف

ة طويلة ول يُعت�ب  ات، ولكن هذا الشعور ل يستمر لف�ت شارة إىل أن جسمنا قد ل يشعر بالراحة أحياناً عند حدوث التغي�ي قم بالإ
اً. خط�ي

Fight Flight Freeze 
Anxiety Explained For Teens

Anxiety Canada فيديو من إنتاج

Different Ways  
Our Bodies React  

To Anxiety
Global News فيديو من إنتاج

Body Scan
Kelty Mental Health يط تسجيل من رسش

 * يرجى المالحظة بإنه يتم إستخدام مصطلح 
يط. ي هذا ال�ش

“التأمل” �ف

BODY AWARENESS

الحب
المرح

الخوف

https://www.youtube.com/watch?v=rpolpKTWrp4
https://www.youtube.com/watch?v=rpolpKTWrp4
https://globalnews.ca/video/5259227/different-ways-our-bodies-react-to-anxiety
https://globalnews.ca/video/5259227/different-ways-our-bodies-react-to-anxiety
https://globalnews.ca/video/5259227/different-ways-our-bodies-react-to-anxiety
https://keltymentalhealth.ca/sites/default/files/documents/4._body_scan_short.mp3

