
 علِّم أطفالك
 كیفیة

 المحافظة
 على مسافات

آمنة

 قُم  بخلق روتین ثابت 
ومرن بنفس الوقت

 قُم ببناء جدول لك وألبناءك، یشمل وقت مّنظم
 للفعالیات الیومیة ووقت الفراغ أیضاً. ھذا سُیساعد

 األطفال على الشعور باألمان والّتصرف بشكل
.جّید

 ُیمكن لألطفال والمراھقین أن یقوموا بالتخطیط
 للروتین الیومي - مثل بناء الجدول الدراسي.

 عندما یقوم األطفال بذلك، سیكون من السھل علیھم
.اإللتزام بھ

 قُم بدمج تمارین ریاضیة لكل یوم - ھذا سیخفف
  .من التوتر والحركة الزائدة لدى األطفال

 أنت قدوة لسلوكیات
وتصرفات أبناءك

 إن كنت تحافظ على مسافات آمنة، على النظافة الشخصیة، وُتعاِمل
 اآلخرین بصبر، خصوصاً أولئك المرضى - أطفالك سوف یتعلمون

 .منك وسیتصرفون مثلك

في نھایة الیوم خّصص دقیقة 
للتفكیر بما مضى خالل الیوم قُم 

بإخبار طفلك عن شيء جید 
. وإیجابي أو مسلي قاموا بھ

قُم بالثناء على نفسك وعلى ما 
قمت بھ الیوم. أنت نجم!

 أُخرج مع أطفالك لبعض الوقت في الخارج، إن
كان ذلك مسموحاً في بلدك

 ُیمكنك أیضا كتابة بعض الرسائل ورسم الصور،
 ومشاركتھا مع اآلخرین. ضعھا خارج المنزل

!لیراھا الجمیع

 ُیمكنك طمأنة أطفالك من خالل مشاركتھم بكیفیة
 محافظتك على بقائك آمًنا. إستمع إلقتراحاتھم

.وُخذھا بشكل جدي

إجعل غسل األیدي ومھام النظافة الشخصیة، مسلیة ومرحة

 إلعبوا لعبة تقومون بھا بلمس
 أیدیكم، ومن یقوم بلمس وجھھ
 بأقل قدر ممكن سیحصل على
 جائزة. (ُیمكنك القیام بالعد لكل

)واحد من المشتركین

 خّصص ۲۰ ثانیة لغسل الیدین مع
 الغناء. أضف بعض المھام! أعط
 أطفالك نقاط عند غسل أیدیھم وقُم

 بالثناء علیھم، عند غسل الیدین بشكل
منتظم

 COVID-19 أدى لتغییر روتین العمل، البیت والمدرسة 
ھذا أمر صعب بالنسبة لألطفال، المراھقین والبالغین أیضا. إنشاء روتین جدید قد ُیساعدك 
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3التنظیم والترتیب COVID-19 والدیة

:لمزید من المعلومات أنقُر الروابط أدناه

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



