
( 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 )روضة الأطفال إىل الصف 3( ز ي الم�ز
EASE �ز

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

[Arabic]

حدد وقتاً لحمام الفقاعات مع شمعة أو خّصص وقتاً 
ي القيام بها معاً. 

ي تتمتعون �ف
للممارسات الثقافية ال�ت

تخصيص خمسة دقائق للعناق 
الصباحي لمناقشة أحالم الليلة 

الماضية.

قبل تناول الغذاء، أطلب من كل 
شخص أن يشارك شيئاً يكونوا 

ي 
ف له أو شيئاً واحداً تعلموه �ف ممتن�ي

ذلك اليوم.

ي ليلة معينة، 
تناول وجبة معينة �ف

ي 
مثل تاكو أيام الثالثاء أو سباغي�ت

أيام الأحد.

ي 
ي نفس الأغنية كل ليلة �ف

غ�ف
وقت النوم.

ي ستحصل لحقاً يمكنها المساعدة عىل التقليل إىل 
تلميح: عند القيام بعمل تنبيهات منتظمة عن الأشياء ال�ت

ء إىل آخر.  ي
نتقال من �ش ي الإ

ف الوقت �ف أد�ف حد عندما يح�ي

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. 

ن يقاع والروت�ي خلق الإ

ما هو؟

ي خلق إحساس بالنظام. ل يتطلب أن تكون 
عندما ينقلب العالم رأساً عىل عقب، فإن إتباع جدول يتضمن أعمالً روتينية مهدئة يمكن أن تساعد �ف

ة تؤدي إىل خلق لحظات من التواصل والراحة لطفلك. هذه الأعمال الروتينية معقدة ويمكن أن تشمل أفعالً صغ�ي

كيف؟

بداعية والهدوء. ضع جدولً ليومك مع الأطفال الصغار  ي عمل جدول يومي مناسب لأرستك. تأكد من تخصيص وقت للمتعة والإ
شارك طفلك �ف

بإستخدام الصور أو الرسوم. إستحدث أعمالً روتينية جديدة أو بادر بإعادة مراجعة الأعمال المفضلة القديمة. تتضمن أمثلة ذلك عىل:

CREATING RHYTHMS AND ROUTINES

https://www.superhealthykids.com/wp-content/uploads/2020/03/Daily-Routine-Chart.jpg
https://www.superhealthykids.com/wp-content/uploads/2020/03/Daily-Routine-Chart.jpg

