
COVID-19 والدیة
  والدیة في بیوت ومجتمعات مزدحمة

 قد یبدو صعباً عند وجودنا في بیوت مزدحمة. ھناك بعض األمور التي یمكنك COVID-19 الحفاظ على صحة وأمن أسرتك  خالل الكورونا
 القیام بھا لتسھیل ذلك على أسرتك

 للمزید من المعلومات, أنقر على الروابط أدناه

 داوم على استخدام
النصائح 6-1

 ابق حیث أنت
 قُم بتحدید أولئك الذین یغادرون ویعودون الى المنزل

 ألقل قدر ممكن

 غادر منزلك او منطقة سكنك ألغراض مھمة  
كالحصول على الطعام او الدواء والرعایة الطبیة

 ساعد أطفالك على
 المحافظة على التباعد

 االجتماعي
 اشرح ألطفالك أن لدیھم مھمة وھي الحفاظ

 على صحة أنفسھم ومجتمعھم , من خالل
 التباعد االجتماعي المؤقت

 أعطھم مزید من االھتمام اإلیجابي عندما
 یبذلون مجھود لممارسة التباعد االجتماعي

 االمن

 اجعل غسل الیدین
ً والتعقیم عمال مسلیا

 قد یكون من الصعب توفیر الماء والصابون, لكن
 الحفاظ على تعقیم جید مھم جدا أكثر من أي وقت

 مضى

 حاول غسل أیدي جمیع أفراد العائلة بشكل منتظم
 قدر اإلمكان

 اجعل األطفال ُیعلّمون بعضھم البغض كیفیة غسل
 الیدین

شّجع األطفال على عدم مالمسة وجوھھم
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 الحفاظ على اإلیجابیة, خلق روتین یومي ووقت خاص مع كل طفل عندما تستطیع, سُیساعدك
 على التعامل مع تصرفات أبنائك ومشاعرھم

 ُخذ استراحة
 قد ال یكون لدیك المتسع الكافي لنفسك للتعامل مع كل

 ھذا الضغط والمشاعر التي تواجھھا

 الحظ مشاعرك عندما تكون متضایقاً او متوتراً وُخذ
 استراحة... حتى أخذ تفس عمیق ثالث مرات قد

یساعدك ویعمل فرق

 أحسنت صنعاً! المالیین من العائالت وجدت أن ھذا
ناجع

 قُم بالتمارین الیومیة 
 شّجع األطفال على التفكیر بتمارین

 وفعالیات یمكنھم القیام بھا واھتمامھم
 باجتناب التواصل مع أشخاص ال یعیشون

 معكم في نفس المنزل

 فعالیات القفز, الرقص او الركض في دوائر
قد تكون مسلیة

  شارك وحّمل
 العنایة باألطفال وأفراد األسرة قد یكون

 صعباً في حّیز ضیق ومحدود, لكنھ سیكون
أسھل عندما تكون المسؤولیة مشتركة

 حاول تقسیم المھام المنزلیة ورعایة
 األطفال وباقي المھام بالتساوي, بین أفراد

األسرة

 قُم بعمل جدول مع بقیة البالغین في المنزل

 ال بأس بطلب مساعدة عند شعوركم
 بالتعب او التوتر, لتتمكنوا من أخذ

 استراحة
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