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COVID-19 والدية
 نصائح لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة

 كل األطفال, بما فيهم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة, يحتاجون للحب, التقدير, الرعاية والوقت, وبشكل خاص خالل األوقات العصيبة

 حافظ على أمان طفلك

 من الموصى به بشكل قوي أن تقوم بمتابعة التعليمات المحلية بخصوص الكورونا
COVID-19 لمساعدة طفلك على البقاء فعّال قدر اإلمكان داخل المنزل وخارج 

 المنزل أيضا
 

 اسأل مراكز الدعم المحلية عن وجود فعاليات خاصة
COVID-19 بخصوص الكورونا

 احفظ أرقام الطوارئ في مكان من السهل الوصول
 اليه, مثل الثالجة

 كُن داعمًا, 
متعاطفًا ومُحبًّا

 قد ال يحصل طفلك على نفس
 القدر من الدعم الذي يتلقونه

 عادةً, وقد يؤدي ذلك لتحديات
 إضافية مثل ازدياد التوتر, القلق

 واإلحباط

 استخدم الدعم الكالمي
 والجسدي لجعل طفلك يشعر

بالتقبُّل والمحبّة

 لغة الجسد اإليجابية, اإلشارات
والكلمات تصنع فارقًا كبيرًا

 تواصل مع
 طفلك

 
 انزل لمستوى طفلك عند

التواصل معه

 حافظ على التواصل بالعين
 والبقاء ايجابيًا

 خُذ وقتك العطاء طفلك
 المساحة الكافية للتواصل

 شاهد, انصت وتأكّد من أنّك
 تفهم ما يريد طفلك

 
 عزّز اإليجابية

 عزّز القوى من خالل المديح
 وشجّع القدرات بدالً من التركيز

 على األمور التي ال يمكنهم القيام
  بها

 ساعد طفلك فقط عندما يحتاج
 المساعدة. الكثير من الدعم

 والمساعدة تُقّلل من فُرصتهم
 للتعامل بشكل مُستقّل وقد

 تُشعرهم بالدونية

 اطلب المساعدة
 ان احتجت

 شارك هذه التوصيات مع باقي أفراد
 أسرتك البالغين

 أنت لست وحدك! حافظ على التواصل
 مع األشخاص الذين يفهمون وضعك.

شارك التحديات وأيضا نجاحاتك

 من الطبيعي أن تشعر بالتوتر, القلق,
 اإلحباط والخوف في بعض الوقت

 كُن لطيفًا مع نفسك وخُذ استراحة
 عندما تحتاج لذلك! البطاقات "عندما

 نغضب" و "ابق هادئًا وتعامل الضغط"
 تشمل نصائح مفيدة

 تعزيز الروتين

 الروتين يُساعد األطفال على الشعور
 باألمان. أنظر للبطاقة "قُم ببناء

 برنامج منّظم!" لمزيد من المعلومات

 قُم بعمل روتين يومي يشمل
 الفعاليات التي تعرفها أنت وطفلك
 والفعاليات التي يُحبّها طفلك أيضًا

 ساعد طفلك على التواصل مع
 األصدقاء والعائلة من خالل الهاتف,

 كتابة البطاقات\الرسائل أو رسم
 الصور

 اعط طفلك خيارات لجعله يشعر
 بالسيطرة. هذا أيضا يعزز تقديره

الذاتي لنفسه

 استخدم لغة بسيطة وتعليمات واضحة
 وتواصل غير كالمي لألطفال الذين
 يحتاجون ذلك (على سبيل المثال:

 اإلشارات, الصور, والمساعدة
البصرية)

  نصائح من اليونيسف

 للمزيد من المعلومات, أنقر على الروابط أدناه

 مثبت-علميا لغات أخرى
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