
( 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]

ب الكرة، رمي الطبق، المشاركة  حبل القفز، �ف
ي لعبة المربعات المرقمة، المطاردة أو ضوء 

�ف
. بادر بمراجعة هذه الألعاب  أحمر وضوء أخرصف
ي الهواء الطلق.

ي يمكن القيام بها �ف
التقليدية ال�ت

بادر بإقامة حفل رقص عائىلي أو 
تعّلم رقصات شعبية جديدة.

ف وقت المشاهدة ووقت النشاط  إجمع ب�ي
من خالل مشاهدة أفالم فيديو مثل 
.GoNoodle و Cosmic Kids Yoga

 ، . إبحث عن أشياء مثل ريش الط�ي ف ي لعبة البحث عن الك�ف
إذهب �ف

عصا عىل هيئة حرف y، حجر مسطح، صخرة عليها بقعة، خمسة 
ء طبيعي وأحمر اللون.  ي

أنواع مختلفة من أوراق الشجر، أو �ش
 لمزيد من الأفكار، بادر بمطالعة 

ي يمكن طبعها.
ف ال�ت تمارين البحث عن الك�ف

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 تحريك أجسامهم

ما هي؟

ة  ة أو صغ�ي احة كب�ي ات إس�ت هناك منافع عديدة تتعلق بصحتنا البدنية والعقلية والعاطفية عندما نقوم بتحريك أجسامنا. خّصص وقتاً لف�ت

للقيام بالحركات طوال اليوم لتخفيض حدة التوتر ولزيادة المرح!

كيف؟

ي للمحافظة عىل سالمتك وعىل سالمة الآخرين. 
إذهب إىل الخارج كلما سنحت لك الفرصة للتمتع بالهواء النقي وتذّكر إتباع لوائح التباعد البد�ف

هناك طرق عديدة لكي يحافظ الشخص عىل نشاطه بدون الحاجة إىل العديد من المعدات أو المزيد من الوقت. إستخدم مخيلتك وإهتماماتك 

للتوصل إىل فعالياتك الخاصة أو محاولة القيام ببعض من هذه الأمثلة التالية:

ي بناء طريق العقبات بحيث تكون هناك محطات 
بادر �ف

يمكن العبور من خاللها. مثالً:
1. قم بعمل 10 حواجز للقفز

2. أقفز فوق صف من البضائع المعلبة
3. بادر بالدوران 5 مرات

ي 
4. حافظ عىل توازن وسادة موضوعة عىل رأسك لمدة 10 ثوا�ف

5. تصور وكأنك تعمل الهول هوب )أو قم حقيقة برقصة الهول هوب!(

HELPING CHILDREN MOVE THEIR BODIES

https://www.wired.com/2009/08/simpleoutdoorplay/
https://www.wired.com/2009/08/simpleoutdoorplay/
https://www.youtube.com/user/GoNoodleGames/featured
https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga
https://www.borntobeadventurous.com/2020/03/19/indoor-and-outdoor-scavenger-hunts-for-kids/
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/physical-distancing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/physical-distancing

