
 ال بأس أن تقول "نحن ال نعلم، لكّننا نعمل
 على ذلك؛ أو، نحن ال نعلم، لكّننا نفكر".
 إستغل ھذه الفرصة لتعلّم شيء جدید مع

!طفلك

 ال بأس إن لم یكن
لدیك إجابات

 أبطال ولیس
 متنمرون

ھناك الكثیر من القصص التي یتم تداولھا من حولنا

 :بعضھا قد ال یكون صحیحاً. إعتمد المواقع الموثوق بھا
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

and 
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19 

from WHO and UNICEF.

 إنتبھ إن كان طفلك بخیر. قُم بتذكیرھم بأّنك مھتم 
لھم وأّنھم یمكنھم التحدث معك في أي وقت. قوموا 

بعمل شيء ممتع ومرح معاً!

إنِھ حدیثك بمالحظة إیجابیة

ُكن ُمنفتحاً وإصِغ لھم
 إسمح ألطفالك بالحدیث بحریة. إسألھم أسئلة مفتوحة وإنتبھ 

.لمدى فھمھم لألمور 

ُكن صریحاً وشفافاً 
 دائماً أجب عن أسئلتھم بصدق. ُخذ بعین اإلعتبار ُعمر إبنك

.ومدى قدرتھ على فھم األمور

ً ُكن داعما
 قد یكون طفلك خائفاً أو ُمرتبكاً. أعطھم المساحة للتعبیر عن

.مشاعرھم، وأخبرھم بأّنك موجود من أجلھم

وّضح أّن COVID_19 ال یھمھ كیف نبدو، من أین 
نحن أو اللغة التي نتحدثھا. أخبر أطفالك أّننا یجب أن 
نتعاطف مع المرضى واألشخاص الذین یعتنون بھم.

إبحث عن قصص ألشخاص یعملون على تغییر الوضع 
والذین یھتمون بالمرضى.
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Parenting tips  
from WHO

Parenting tips  
from UNICEF

In worldwide 
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ُكن مستعداً للتحدث. بالتأكید قد سمع أطفالك عن ما یحدث. الصمت واألسرار لن تحمي أطفالك. الصراحة، الشفافیة واإلنفتاح ستحمیھم. فّكر بمدى قدرتھم على فھم 
األمور وإستیعابھا. أنت خیر من یعرفھم ویعرف قدراتھم! ُكن منفتحاً وإصِغ لھم. 

COVID-19  6ُكن مستعداً للتحدث عن COVID-19 والدیة

:لمزید من المعلومات أنقُر الروابط أدناه

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://COVID19Parenting.com
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs



