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ARABISKA 

بلدیات جمیع بین تعاون كالمارھو مقاطعة في االزمات بشأن التعاون  
والصحة المواصالت عن كالمارالمسؤول مقاطعة مجلس ، المقاطعة   

األخرى السلطات وجمیع كالمار لمقاطعة اإلداري المجلس والرعایة،   
المقاطعة في . 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

كورونا فیروس حول الجدید  

CORONA
 

19التحدث مع األطفال حول كوفید  حتى تستطیع  
 استمع لطفلك. قدم معلومات واقعیة. ال تنقل قلقك للطفل.

تعرض الصحف والتلفزیون واإلنترنت صوًرا للمرضى. الجمیع یتحدث عن فیروس كورونا. ولكن من الصعب فھمھا 
 ویمكن أن یقلق األطفال.

ھواتف دعم حیث یمكن لألطفال االتصال بھا. ھناك بالغون معتادون على التحدث إلى   طفاللدى العدید من منظمات اال
 )االطفال أنقذوا   ((حقوق الطفل في المجتمع) و  Brisاألطفال. یتصل الكثیرون  على  

 التحدث إلى أطفالھم.لبالغین حول كیفیة بتقدیم النصح  لأیًضا  العاملین لدى ھذه المنظمات خبراء األطفالیقوم 
 قلق الطفلال تُ 

 لالطفال. قلقناننقل  ال نحن البالغین أنعلینا یجب 
 ھناك بالغین یریدون تحسین العالم. لذلك یجب ایضاً ان یحتاج األطفال إلى معرفة أن العالم جید وسیئ على حد سواء ، لكن 

 عرف. ان ییعطي معلومات أكثر مما یرید الطفل  نأ أو ھال یخیفوان الطفل ، ھأن یكون صادقًا عندما یسأل على المرء
 استمع للطفل واطرح األسئلة

. إذا رأیت أن الطفل قلق  یعبرون عن قلقھم من خالل اللعب  ھماستمع إلى أسئلة األطفال. في بعض األحیان ال یسألون ، لكن
 ھناك شيء تتساءل عنھ؟"، یمكنك أن تسأل "ھل 

قد یعتقدون أن شخًصا ما في العائلة سیموت. حاول التحدث إلى الطفل  ف،  ھمعندما یسمعون عن مرض الناس وربما موت
 بالرغم من أن ذلك قد یكون صعبًا. افھم أن الطفل لدیھ ھذه المشاعر. ال تعد بشيء ، ولكن اشرح بما یناسب عمر الطفل

الطفل دائما األمل. "معظم األشخاص الذین یمرضون یصبحون بصحة جیدة مرة أخرى "  امنحو  

 قدم معلومات حقیقة عن الفیروس
وأن الفیروس ال یشكل  عن كیفیة انتشارالعدوى حشرالإذا حصل الطفل على حقائق جیدة ، یشعر الطفل أنھ یتحكم. یمكنك 

خبر كبیر كل یوم  یشكل خطورة على األطفال مثل كبار السن. بالنسبة لألطفال األكبر سنًا بقلیل ، یمكنك شرح أن الفیروس
 ألنھ یؤثر على المجتمع. ال حاجة لمعرفة تفاصیل مخیفة.

الشرح. في وقت الحق  ةحاولم جب علیكوھنا ییطرح تالمیذ المدارس أسئلة مباشرة. قد یرغبون في معرفة ماھوالفیروس. 
 ، قد یرغب الطفل في معرفة شيء آخر.

 تقول منظمة إنقاذ الطفولة: "یأخذ األطفال األشیاء المخیفة بأجزاء صغیرة".
 امنح الطفل األمل 

لقاح ، وأن أي   كتشافمن المھم أن یعرف األطفال أن البالغین یتحملون المسؤولیة. تحدث عن حقیقة أن الباحثین یحاولون إ
 العدوى. انتشار من ذلك ھو إیقاف ھدفشخص یمرض یحصل على رعایة في المستشفى. یتم إغالق أماكن العمل وال

ً  كورونا ، ویفضل أن یكون شیئًا فیروس ساعد الطفل على التفكیر في شيء آخر غیر . قم بإیقاف تشغیل األخبار عادیا
 شیاء أخرى. ق الھواتف. وتحدث عن أالبـاغ قم وأحیانًا


