
( 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]

إلعب لعبة فوازير المشاعر من خالل 
التناوب عىل إظهار مشاعر مختلفة 

نتهاء منها، أطلب من  وتخمينها. بعد الإ
ي 

طفلك أن يتحدث عن المشاعر ال�ت
ة. ي الآونة الأخ�ي

يشعر بها �ف

أطلب من طفلك أن يجد طرقاً 
للتعب�ي عن مشاعره من خالل الرسم 
، الرقص،  والتلوين، اللعب الخياىلي
تمزيق الأوراق، القرع عىل الطبول 

، وح�ت السماح لنفسه ببكاء  ي
أو الأوا�ف
شديد.

اً وقّدم الدعم دون محاولة تصليح أو تغي�ي ما يشعر به. مثالً، »أنا أخمن  ي يشعر بها طفلك. كن حا�ف
قرار بجميع المشاعر ال�ت تلميح: بادر بالإ

بأنك تحس بالإحباط لأنك ل تستطيع اللعب مع أليكس. من الصعب جداً عدم القدرة عىل رؤية أصدقائك. أنا متأكد بأنك تفتقده.« أو »أن تشعر 

ببعض التوتر الآن هو عالمة أن مشاعرك تعمل كما ينبغي لها.«

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.

مساعدة الأطفال عىل البحث عن مشاعرهم

ما هو؟

ي العالم. قد يشعروا 
ي تحدث �ف

ات ال�ت ي مع كافة التغي�ي
ي تأ�ت

ي تشخيص مشاعرهم الجياشة والمضطربة ال�ت
قد يجد الأطفال الصغار صعوبة �ف

ي كافة الأوقات، وقد يشعروا بخيبة أمل عند إلغاء الفعاليات وقد يشعروا بالقلق بشأن الأخبار. يستطيع أولياء 
ل �ف ف ي الم�ف

بالإحباط عند البقاء �ف

ف مساعدة الأطفال عىل تعلم كيفية إدراك مشاعرهم وإيجاد طرق للتعب�ي عنها لكي ل تبقى مخبأة داخلهم أو أن يتم التعب�ي عنها  الأمور والمرب�ي

بطرق غ�ي آمنة.

كيف؟

بادر بمطالعة الكتب المصورة أو مشاهدة أفالم الفيديو عن مشاعر مختلفة وإسأل طفلك إذا كانت لديه أي من هذه المشاعر المشابهة. تتضمن 

: الأمثلة عىل ما يىلي

In My Heart
Jo Witek بقلم

The Feelings Book
Tod Parr بقلم

The Feelings Song
Miss Molly بقلم

HELPING CHILDREN FIND THEIR FEELINGS

https://www.abramsbooks.com/product/in-my-heart_9781419713101/
https://www.hachettebookgroup.com/titles/todd-parr/the-feelings-book/9780316012492/
https://www.youtube.com/watch?v=-J7HcVLsCrY

