
 

 معلومات لدعم األطفال والشباب –فيروس كورونا 

 ين ولمقدمي الرعايةنصائح للوالد  
انتشرت مؤخًرا تقارير متعلقة بفيروس كورونا في وسائل اإلعالم، ومن الطبيعي أن يكون لدى األطفال والشباب أسئلة أو مخاوف عند  

وقوع مثل هذه األحداث. تحتوي نشرة الوقائع هذه على بعض المعلومات لألهل ومقدمي الرعاية ليأخذوها بعين االعتبار عند إعالة  
 أطفالهم.   

 ماًما إضافيًا الحتياجات طفلكماعطوا اهت

من الطبيعي تماًما أن يكون لدى األطفال أسئلة حول األحداث التي تغطيها وسائل اإلعالم، مثل المعلومات التي يتم توزيعها 
 حاليًا حول فيروس كورونا.

من قلقهم. لكن  هناك اعتقاد خاطئ وشائع بأن التحدث مع األطفال والشباب حول موضوع مثل فيروس كورونا قد يزيد
، وسيمأل بالنسبة لألطفال إن عدم الحصول على المعلومات أمر مخيفتأثير عكسي.  ذلكاألبحاث تشير إلى أنه عادة ما يكون ل

العديد من األطفال الفراغات بأشياء من نسج خيالهم ــ وغالًبا ما يتخيلون شيئًا أسوأ بكثير من الحقيقة. بالنسبة لألطفال األكبر 
 د يتوجهون إلى اإلنترنت للحصول على إجاباتهم التي يمكن أن تصبح في بعض األحيان ساحقة أو مضللة.سنًا، ق

 على األسئلة  الرد  

إذا بادر الطفل بإثارة موضوع فيروس كورونا أو طرح أسئلة، فمن المهم أن ندرك كيف يمكن أن يكون شعوره وأن نجيب 
 يفهم ما يحدث.  هعده ذلك على الشعور بأنه مّطلع وأنعلى األسئلة بأكبر قدر ممكن من الصدق. سيسا 

من المهم التأكيد على أنه على الرغم من وجود عدد صغير جًدا من حاالت اإلصابة بالفيروس في أستراليا، فإن احتمال 
لى إمالمسته ال يزال منخفًضا جًدا جًدا. من المهم أن يفهم األطفال أننا نحظى بالعيش في بلد يتمكن فيه التالميذ من الوصول 

 .   منخفض خطر اإلصابة بأمراض خطيرةأن من المهم أيًضا أن يفهم األطفال رعاية طبية فورية وعالية الجودة. 

 شجعوا األطفال على االنخراط في األشياء التي تساعدهم على تحسين شعورهم.  

حول كيف يمكن للوالد ين ومقدمي الرعاية إجراء محادثة هادئة مع األطفال والشباب تتعلق بفيروس  نقاطفيما يلي بعض ال
 كورونا ومحاولة التأكد من استبعاد أي مخاوف حول الوضع.  

   كونوا مدركين لسلوككم. .1

طفال. إذا كنت تظهر انزعاًجا واضًحا أو تتفاعل من المهم أن يفهم البالغون التأثير الذي يمكن أن يحدثه سلوكهم على األ
بطريقة توحي بأنك خائف، فسيلتقط األطفال هذه اإلشارات منك. حافظ على هدوئك في محادثاتك مع األطفال والشباب، 

 وطمئنهم بأنه ال يوجد سبب للقلق.

   األطفال بالحقائق. وا أخبر .2

أنك تتسلّح  تتأكدإذا صحف لكنها ال تروي دائًما الحقيقة كاملة. إن العناوين المخيفة تجذب االنتباه وتساعد على بيع ال
 الحفاظ على المحادثات هادئة، ومدروسة وبنّاءة. وفيما يلي بعض الحقائق الرئيسية: تتمكن منبالحقائق س

دة في حالة ثابتة لفيروس كورونا في أستراليا. وغالبية الحاالت موجو 12شباط/فبراير، لم تكن هناك سوى  1حتى  -
 الصين، ومعظمها من مقاطعة هوبي، حيث بدأ تفشي المرض.

 حدثت أخطر الحاالت في الخارج، وليس في أستراليا.  -

 قد يساعد تبادل هذه المعلومات في طمأنة األطفال بأنه ال يوجد خطر مباشر على أنفسهم، أو أصدقائهم، أو أسرهم.

   الجهود المبذولة الحتواء الفيروس. وااشرح .3

ات تستجيب بسرعة. وقد تم تقييد السفر إلى المناطق المتضررة والخروج منها، ويعمل العلماء على تطوير إن السلط
لقاح. في أستراليا، تراقب الحكومة الوضع وتديره بجدية، وال يزال الخطر على الجمهور هنا منخفًضا جًدا. يجب أن 

 تة بسرعة في مستشفياتنا ذات المستوى العالمي.يكون األطفال واثقين من أنه سيتم معالجة أي حالة إصابة ثاب

 

 

 



 

   المشورة العملية. قدمواوأخيًرا،  .4

( هو تغطية  شائعفي الوقت الحاضر أسهل طريقة للحد من خطر التعرض للفيروسات من أي نوع )بما في ذلك الزكام ال
اظ على نظافة اليدين عن طريق األنف والفم عند السعال أو العطاس )السعال في الكوع هو استراتيجية مفيدة(، والحف

غسلها بانتظام بالصابون والماء أو فركها بالمراهم الكحولية، وتجنب لمس العينين، واألنف، والفم. هذه عادات يسهل 
 يها، وقد تساعدهم على الشعور أنهم قادرون على ممارسة بعض السيطرة على ظروفهم.على األطفال تبنّ 

 التواصل مهم

ط االتصال مع األطفال مفتوحة في جميع األوقات. يحتاج األطفال والشباب إلى الشعور بأنهم مّطلعين من المهم أن تظل خطو
 اإلعالم.  لوبأمان، خاصة عندما يسمعون هذا الكم من المعلومات في وسائ

علومات مغلوطة قد يكونوا مناقشة مسألة فيروس كورونا علنًا مع األطفال تتيح الفرصة لطمأنتهم بأنهم آمنون وتبدد أي م
 اإلعالم أو من خالل الشائعات. لسمعوها في وسائ

 وسائل الدعم المتوفرة

توفر المدارس عدًدا من الموظفين لتقديم دعم إضافي للطالب الذين قد يشعرون بالقلق ولتقديم المعلومات والمشورة لألهل 
 ومقدمي الرعاية. إذا كنت قلقًا بشأن رفاهية طفلك، يمكنك االتصال بمدرسته للسؤال إذا كان يتوفر لديها دعم إضافي.

 كما يتوفر الدعم من خالل عدد من الوكاالت الحكومية في كوينزالند والمنظمات المجتمعية. يمكن للوالد ين ومقدمي الرعاية:

 في أي وقت للحصول على المشورة الطبية العملية والمساعدة 13 43 25 84االتصال على الرقم  •

للحصول على دعم  اتصل بـ، أو لياقة الذهنية لألصدقاء واألسرةلحول ا نصائححالة اللياقة الذهنية على الموقع  مراجعة •
 خبير في شؤون اللياقة الذهنية  

للحصول على المعلومات أو على إحالة أو  13 11 14ل بخدمة المشورة الهاتفية ’اليفالين أستراليا‘ على الرقم ا تصاال •
 مشورة 

 . مجتمعيعلى المساعدة والمعلومات من طبيب الصحة العامة المحلي أو مركز الصحة ال الحصول •

 

 

https://headspace.org.au/friends-and-family/tips-for-a-healthy-headspace-for-family-and-friends/
https://headspace.org.au/eheadspace/

