
COVID-19 والدية
 هل أنت والد لرضيع؟ 

 جعل األمور أكثر ضغطًا COVID-19 نحن نقضي الكثير من الوقت مع طفل رضيع داخل المنزل, والكورونا
 من الطبيعي جدًا الشعور بالعزلة, الضغط والتوتر والخوف على طفلك 

نصائح من اليونيسف

للمزيد من المعلومات, أنقر على الروابط أدناه

لغات أخرى مثبت-علميا

 استخدم وسائل التواصل االجتماعي, التواصل
 الهاتفي وكل شيء بامكانك استخدامه للبقاء

 متواصالً مع االخرين

 اطلب المساعدة من االخرين لرعاية طفلك الرضيع.
 خُذ وقتًا لنفسك

 نم عندما ينام طفلك لتبقى مع طاقة

 المشاركة هي اهتمام
 تواصل مع

 طفلك الرضيع
 تابع حركات طفلك الرضيع
من خالل التقليد والمحاكاة

 كرّر كلمات او أصوات طفلك
 وتفاعل معها

 استخدم اسم طفلك عندما
  تتحدث معه

 استخدم الكلمات لوصف ما
 يقوم به طفلك

 عندما يبكي
 األطفال

 قُم برد فعل لطفلك مباشرة

 راقب ما الشيء الذي يُسبب
 البكاء لطفلك

 هزّ الطفل بشكل هادئ قد يُريح
 طفلك

 الغناء بهدوء أو عزف موسيقى
 هادئة قد يكون مُريحًا

 ابق هادئًا وخُذ استراحة! يُمكنك
 وضع طفلك الرضيع في مكان

 أمان على ظهره, والذهاب ألخذ
 استراحة. تأكد من فحص وضع

طفلك كل 5-10 دقائق

 ان كنت تعتقد أن طفلك مُصاب أو
 مريض, تواصل مع الخدمات

 الصحية أو اذهب للعيادة

 األطفال الرضّع  
يتعلمون من  

خالل اللعب
 انزل لمستوى طفلك وتأكد من

 قدرته على سماعك

 غنّ أغاني هادئة, استخدم  
الكؤوس والمكعبات للعب

 اصنعوا الموسيقى معًا: الدق
 على الصحون, الخراخيش وهزّ

 القناني مع البذور

 استخدم الكُتب: أيضًا في هذه
 السن المُبكرة! صف ما يحدث

 في القصة, ودع طفلك
 يستكشف الكتب بجميع حواسه

 تعلّم مع
 طفلك

 اجعل بيئة طفلك مثيرة لالهتمام
ومسليّة

 األطفال الرضّع يتفاعلون مع
 المحفزات من حولهم

 دع طفلك يستكشف العالم من
 خالل حواسه

 كُن لطيفًا مع أطفالك, فهُم
 يتعلمون, ولكن كُن أيضًا لطيفًا

 مع نفسك
 ان لم يكُن يومك على ما يُرام, أو أنّك فقدت  

أعصابك, هذا ال يُحدد قدراتك كوالدة. ذكَر نفسك  
باألشياء التي قُمت بفعلها خالل اليوم حتى لو كانت 

صغيرة
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