
COVID-19 والدیة
نغضب  عندما 

 نحن نحب أبنائنا - األطفال والمراھقین - لكن الضغوط بسبب الكورونا, الوضع االقتصادي واالغالق, قد تجعلنا في حالة من الغضب. ھذه
 بعض التعلیمات كیف یمكننا أن نتحكم ونتعامل مع الغضب, حتى ال نؤذي االخرین

 أوقف النھر من المنبع

 عادةً  نفس األشیاء تجعلنا نشعر بالتوتر او 
مرة الغضب في كل 

 ما الذي یجعلك تغضب؟ متى یحدث ذلك؟ 
؟ كیف تكون ردة فعلك عادًة

 امنع ذلك من الحدوث من البدایة. اذا كان ذلك 
یحصل عندما تكون تعباناّ, استرح قلیًال او نم.  
اذا كان الجوع یجعلك غضباناً, تأكد من قدرتك 

على األكل. اذا كان الشعور بالوحدة, اطلب 
أحدھم الدعم من 

 اعتن بنفسك. حاول النظر للمصادر "أخذ 
" لبعض  "التعامل مع الضغط  " و  استراحة 

األفكار

 اعتن بنفسك
 نحن جمیعاً بحاجة للتواصل. تحدث مع 

أصدقائك, أفراد أسراك ومصادر دعم 
یوم أخرى في كل 

 ھل تملك بعض أسلحة أو أغراض قد  
ُتؤذي االخرین؟ ضعھم بمكان ُمقفل,  أخفھم 

المنزل أو أخرجھم من 

 اذا لم یكن البیت امناً, ال بأس أن یخرج  
األطفال للحصول على مساعدة او البقاء 

في مكان امن بعض الوقت

   خذ استراحة

 عندما تبدأ بالشعور بأنك بدأت تغضب, 
خذ  20دقیقة حتى تھدأ. تنفس ببطء, خذ 
شھیق وزفیر 5 مرات قبل أن تتكلم او 

تتحرك

 اذھب لمكان ما لمدة  10دقائق لتتحكم في 
مشاعرك. اذا كان ھناك مكان امن في 

قلیال الخارج, اخرج 

 اذا كان ھناك طفل ال یتوقف عن البكاء, 
ال بأس من تركھ بمكان امن على ظھره,  
وامشي قلیًال. اتصل بأحدھم لتھدئتك. تفّقد 

الطفل كل 10-5 دقائق

 لیست لألبد - یجب علینا أن نّمر بذلك االن COVID-19 أزمة الكورونا
 للمزید من المعلومات, أنقر على الروابط أدناه

نصائح من  منظمة الصحة العالمیة مثبت-علمیا لغات أخرى نصائح من الیونیسف

 علوم الدماغ ُتظھر أن قدرتك على التحكم  
و بالغضب أو فعل شيء إیجابي, تعزز من نّم

. ھذا نجاح حقیقي !وتطور دماغ طفلك 
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