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دلیل المحادثة من القلب إلى القلب مع األطفال 
أثناء القراءة التشاركیة للكتیب المصور 

بطلتي أنتِ....كیف یمكن لألطفال محاربة كوفید - 19



المقدمة 

الدلیل 

طور ھذا الدلیل من قبل اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت – المجموعة المرجعیة للصحة النفسیة والدعم النفسي االجتماعي في 
حاالت الطوارئ (IASC MHPSS RG) من أجل القراءة التشاركیة مع األطفال للكتیب المصور بطلتي أنتِ....كیف یمكن لألطفال 

محاربة كوفید - 19  

یوضح ھذا الكتیب المصور كیف یمكن لألطفال حمایة أنفسھم وعائالتھم وأصدقائھم من فیروس كورونا، وكیفیة التعامل مع المشاعر 
الصعبة الناجمة عن مواجھة التغیرات المفاجئة في طبیعة الحیاة. 

وقد ترجم ھذا الكتیب المصور إلى أكثر من (135) لغة حول العالم، والعدید من المواءمات باستخدام الوسائط المتعددة. باستخدام الوسائط المتعددة. 
یمكنك قراءة وتحمیل ھذا الكتیب مجاناً من خالل موقع اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت (IASC)، كما أن روابط ھذه المصادر 

متاحة في نھایة ھذا الدلیل.  
یوصى بقراءة الكتیب المصور من قبل الراشدین مع األطفال، وھذا الدلیل یوجھ الراشدین إلى كیفیة إجراء المحادثات "من القلب إلى 
القلب" وسیتم اإلشارة إلى ھذه التوجیھات تحت العنوان (حوارات)، وتثقیفھم حول التكیف مع الضغوط والتغیرات الناجمة عن 

(كوفید19-). 
یوضح ھذا الدلیل كیف یمكن للراشدین خلق مساحة آمنة لألطفال تساعدھم على المشاركة الواسعة لمشاعرھم بما في ذلك القلق یوضح ھذا الدلیل كیف یمكن للراشدین خلق مساحة آمنة لألطفال تساعدھم على المشاركة الواسعة لمشاعرھم بما في ذلك القلق 
ومخاوفھم من ا فیروس كورونا واالحباطات التي یشعرون بھا جراء التغیرات التي حدثت في حیاتھم الیومیة. كما یوضح كیفیة تعزیز 

سلوكیات األطفال اإلیجابیة التي یمكن أن یقوموا بھا لحمایة أنفسھم واآلخرین. 
یقدم ھذا الدلیل الفائدة لمقدمي الرعایة والمعلمین أثناء قراءة الكتیب المصور بشكل تشاركي مع األطفال. 

وقد طور ھذا الدلیل من خالل مجموعة واسعة وشاملة من االستشارات وقد تم اختباره في البلدان األعضاء في المجموعة المرجعیة 
للصحة النفسیة والدعم النفسي االجتماعي في اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت. 

نأمل بأن یقدم ھذا الدلیل الدعم لألطفال ومقدمي الرعایة والمعلمین في ظل ھذه الظروف االستثنائیة. 
تقر اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت - المجموعة المرجعیة للصحة النفسیة والدعم النفسي االجتماعي بفضل كل من نانسي بارون تقر اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت - المجموعة المرجعیة للصحة النفسیة والدعم النفسي االجتماعي بفضل كل من نانسي بارون 
(Nancy Baron ) التي قامت بإعداد السیناریو، وھیلین باتوك (Helen Patuck) التي قامت بإعداد الرسوم التوضیحیة في ھذا 

المنشور.  
التـــــرجمــات والنـــمـــاذج المتـــاحة والتعدیـــــالت: 

الرجاء التواصل مع المجموعة المرجعیة للصحة النفسیة والدعم النفسي االجتماعي في اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت 
(mhpss.refgroup@gmail.com) من أجل تنسیق الترجمة والنماذج المفضلة. ینبغي أن ترسل جمیع اإلصدارات والترجمات 

المنجزة إلى موقع المجموعة. 
إن قمت بترجمة أو تعدیل ھذا الدلیل رجاءً الحظ ما یلي: إن قمت بترجمة أو تعدیل ھذا الدلیل رجاءً الحظ ما یلي: 

 • من غیر المتاح لك إضافة الشعار الخاص بك أو الخاص بالجھة الممولة للترجمة. 
 • في حالة إجراء تعدیالت على النص أو الصور فإن استخدام الشعار الخاص باللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت غیر مسموح     

      وال ینبغي اإلشارة بأي حال من األحوال إلى أن اللجنة تقر بالمؤسسة أو المنتج أو الخدمات التي تقوم بھا. 
 • ینبغي علیك إلضافة عبارات (إخالء المسؤولیة) التالیة إلى نص الترجمة: ھذا النموذج غیر معد من قبل اللجنة الدائمة المشتركة 
      بین الوكاالت(IASC)، اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت(IASC) غیر مسؤولة عن محتوى ودقة ھذه الترجمة، النسخة  

     األصلیة لھذه الترجمة. 
Inter- Agency Standing Committee: Actions for Heroes, a Guide for heart-to-heart chats with chil-Inter- Agency Standing Committee: Actions for Heroes, a Guide for heart-to-heart chats with chil- "

 " .dren to accompany reading of My Hero Is You” shall be the binding and authentic edition
من أجل االطالع على كافة الترجمات والنماذج المنجزة لھذا الدلیل یرجى زیارة: 
 .https://interagencystandingcommittee.org/actions-for-heroes

تم إنجاز ومراجعة الترجمة العربیة في سوریا بدعم من مجموعة العمل التقنیة للصحة النفسیة و الدعم النفسي االجتماعي, وبشكل 
DORCAS .و,GOPA-DRED  خاص من قبل فریق خبراء الصحة النفسیة في مكتب منظمة الصحة العالمیة, وخبراء منGOPA-DERD

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My Hero is You%2C Storybook for Children on COVID-19 %28Arabic%29_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My Hero is You%2C Storybook for Children on COVID-19 %28Arabic%29_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you-storybook-children-covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/adaptations-my-hero-you-country-level-initiatives
https://interagencystandingcommittee.org/actions-for-heroes


یرجى قراءة ھذا الدلیل قبل البدء بقراءة الكتیب المصور مع األطفال، واالستمرار باستخدام النصائح 
الموجودة فیھ بعد االنتھاء من قراءتھ. 

  • من المفضل أن یتم إعالم األطفال من قبل الراشدین الذین یعرفونھم ویثقون بھم كمقدمي الرعایة والمعلمین بالمعلومات الدقیقة   
   حول فیروس كورونا والمخاطر الناجمة عنھ وكیفیة الوقایة من التعرض للعدوى بمرض (كوفید - 19). 

  • یمكن استخدام لغة بسیطة وموجھة ومناسبة للمرحلة العمریة ألطفال. 
  • یكون األطفال الذین ال یعرفون ھذه الحقائق حول فیروس كورونا أكثر عرضة لخطر عدم اتخاذ االحتیاطات على محمل الجد، 
      وتعریض أنفسھم واآلخرین لخطر اإلصابة بالعدوى. كما أنھم قد یصبحون قلقین ألنھم یشعرون بأن الراشدین یخفون الحقیقة        وتعریض أنفسھم واآلخرین لخطر اإلصابة بالعدوى. كما أنھم قد یصبحون قلقین ألنھم یشعرون بأن الراشدین یخفون الحقیقة  

     فاألطفال حتى الصغار منھم یدركون التغیرات التي تحیط بھم لذلك من المھم التحدث معھم حول ما یجري من حولھم. 
  • بما إن الكتیب الم صور یشجع األطفال على أن یكونوا أبطاالً والقیام بدور فعال في الوقایة، فمن المھم أیضاً أن یقدم الراشدون  
   توضیحاً حول المشكالت والمخاطر الناجمة عن فیروس كورونا، باإلضافة لتوضیح كیفیة قیام الراشدین بحمایة األطفال وماذا  

   یمكن لألطفال القیام بھ من أجل الوقایة من العدوى وحمایة أنفسھم واآلخرین. 
  • أثناء قراءة الكتیب المصور سیشاھد األطفال والراشدین تسع بالونات تعبر عن وجود الحوار تظھر في الصور التوضیحیة كما یلي: 

  الحوار األول: الحفاظ على الصحة                      11

  الحوار الثاني: تشجیع األطفال على التعبیر عن مخاوفھم من خالل الحدیث      14

  الحوار الثالث: التكیف مع الضغط النفسي                   16

  الحوار الرابع: الحفاظ على أمان اآلخرین                   20

  الحوار الخامس: حل المشكالت                       23   

  الحوار السادس: الجمیع بحاجة للحمایة                    26  

  الحوار السابع: التعامل مع الحزن                       28  الحوار السابع: التعامل مع الحزن                       28

  الحوار الثامن: أنت تكون مواطناً عالمیاً                    31

  الحوار التاسع: بطلتي أنتِ                          35

الرسائل األساسیة للحوارات       في ھذا الدلیل: 

الرسائل األساسیة للحوارات 



اإلعداد للقراءة والحوار 

• یمكن قراءة القصة مع طفل واحد أو مع مجموعة من األطفال. 
• یمكن للراشد أو الطفل األكبر عمراً أن یقرأ القصة الصفحة تلو األخرى. 

• من األفضل قراءة القصة ببطء وبطریقة معبرة. 
• الجمیع یرغبون بمشاھدة الصور لذلك اجلسوا بشكل متقارب مع الحفاظ على التباعد المكاني. 

• رتب طریقة الجلوس بحیث یستطیع جمیع األطفال رؤیة الصور بسھولة. 
• حاول الجلوس في مكان ھادئ بحیث تتجنب اإلزعاجات والمشتتات. 

• عند القراءة مع مجموعة من األطفال على الراشدین أن یتأكدوا من جمیع األطفال لدیھم فرصة التعبیر عن مشاعرھم وأفكارھم بشكل آمن. عند القراءة مع مجموعة من األطفال على الراشدین أن یتأكدوا من جمیع األطفال لدیھم فرصة التعبیر عن مشاعرھم وأفكارھم بشكل آمن. 
• تعتبر الحوارات فرص جیدة كي یقوم الراشدون بتعلیم األطفال الطرق الفعالة إلدارة مخاوفھم والظروف الضاغطة التي یمرون بھا. 

• الوالدین. 
• األجداد. 

• مقدمي الرعایة. 
• المعلمین. 

• قادة الیافعین. 
یعلم الراشدون خصوصیات الثقافة والبیئة والعادات االجتماعیة. یُفضل أن تكون الحوارات على شكل مناقشات صادقة تتضمن یعلم الراشدون خصوصیات الثقافة والبیئة والعادات االجتماعیة. یُفضل أن تكون الحوارات على شكل مناقشات صادقة تتضمن 
السلوكیات اإلیجابیة التي یمكن لألطفال القیام بھا بشكل واقعي یتناسب مع ظروف الحیاة الخاصة بھم. فالسلوكیات والحوارات قد 
تختلف بین األطفال الذین یعیشون في المدن أو األریاف، أو من قارات محتلفة. كذلك األمر بین األطفال الذین یعیشون في بیوتھم 
وأولئك الذین یقطنون المخیمات في بلد آخر، كما أن ھذه السلوكیات والحوارات تعتمد بشكل كبیر على القیم االقتصادیة واالجتماعیة 

والدینیة والثقافیة. 
تعتمد الحوارات بشكل كبیر على العالقة بین الراشدین واألطفال، فباإلضافة إلى تثقیف األطفال حول كوفید19-، یقوم الوالدین بإدارة ، یقوم الوالدین بإدارة 

الحوار بحیث یظھرون السلوكیات التي یقومون بھا لحمایة األطفال، وكیف یمكن للطفل المشاركة في حمایة العائلة. 
وكذلك األمر عندما یقرأ المعلمون وقادة الیافعین القصة فإنھم یقومون بإدارة الحوار بحیث یظھرون فیھا كیفیة مشاركتھم بحمایة 

األطفال، وكیف یمكن للطفل أن یتحلى بالمسؤولیة، وكیف یمكن أن یقوم بحمایة أصدقائھ وزمالء الصف.  

یُشار إلى كل من یقرأ القصة والحوارات مع األطفال على أنھ (راشد) بما في ذلك: 

   عندما ترى ھذا الشكل، إنھ وقت الحوار  

یرجى عند التحضیر للقراءة مع األطفال أن تتذكر ما یلي: 



مشاركة المعلومات 
أوالً: یحتاج الراشدون لمعرفة أنھم خالل الحوارات سوف یشاركون مع األطفال معلومات مناسبة، تذكر أنھ حتى األطفال الصغار 
جداً لدیھم بعض المعلومات حول فیروس كورونا بما أنھم مستمعون جیدون. وفي جمیع األعمار یسمع األطفال الراشدین ویتحسسون 
المشاعر التي یظھرونھا. ینبغي على الراشدین اإلجابة على أسئلة األطفال بصدق؛ للتأكد من أن لدیھم فھماً واضحاً حول فیروس 
كورونا ومخاطره، وقد تكون اإلجابات مخیفة؛ لذلك یمكن للراشدین استخدام الحوارات لتطمین األطفال، وتوضیح السلوكیات التي 

یمكن القیام بھا كراشدین وأطفال للبقاء بأمان. 
بالنسبة لألطفال، ال یأتي الشعور باألمان من خالل معرفتھم بأن الراشدین موجودون لرعایتھم فقط، وإنما أیضاً من خالل معرفتھم بالنسبة لألطفال، ال یأتي الشعور باألمان من خالل معرفتھم بأن الراشدین موجودون لرعایتھم فقط، وإنما أیضاً من خالل معرفتھم 
بالطرق التي یكونون باستخدامھا متمكنین وأقویاء بشكل كاف لیكونوا أبطاالً یقومون بالسلوكیات الالزمة لحمایة أنفسھم واألشخاص 

الذین یحبونھم. 
المكون الثاني الحوارات     یتضمن تشجیع الراشدین على أخذ الوقت الكافي لإلصغاء إلى مشاعر وأفكار األطفال حول التغیرات 

في حیاتھم الیومیة.  

وكذلك األمر عندما یقرأ المعلمون وقادة الیافعین القصة فإنھم یقومون بإدارة الحوار بحیث یظھرون فیھا كیفیة مشاركتھم بحمایة 
األطفال، وكیف یمكن للطفل أن یتحلى بالمسؤولیة، وكیف یمكن أن یقوم بحمایة أصدقائھ وزمالء الصف.  

في كل حوار    یقوم الراشدون بإجراء المحادثة حول رسائل مختلفة، ویمكن لكل حوار من ھذه الحوارات أن یأخذ منحیین: 

االستماع لألطفال

من أجل تشجیع األطفال على الحوار بحریة ،على الراشدین أن یأخذوا بعین االعتبار مایلي: 

• أخذ الوقت الكافي إلظھار االھتمام بما یشعر ویفكر بھ األطفال. 
• اإلصغاء والتحلي بالصبر عندما یتحدث األطفال حول مشاعرھم وأفكارھم. 

• تحدث مع األطفال ولیس التحدث إلیھم أو عنھم. 
• اطرح األسئلة إلظھار اھتمامك بفھم مشاعر األطفال وأفكارھم. 
• استجب لما یعبر عنھ األطفال حتى تكون المحادثة باتجاھین. المحادثة باتجاھین. 

• ثقف األطفال وطمأنھم بطریقة صادقة فیما یتعلق بالحالة الراھنة. 
• تقدیم الحمایة الواقعیة لألطفال. 
• تقدیم الحب والدعم لألطفال. 

• عند القراءة ضمن مجموعة، قدم لألطفال فرصاً متساویة للحدیث حول ما یریدون الحدیث عنھ،  
• وشجع األطفال على اإلصغاء واالستجابة لبعضھم البعض بطریقة تعبر عن االحترام. 



أحد اآلباء مع ابنھ سالم ذي العشر سنوات یقرؤون الكتاب المصور سویة. 
في       الحوار الثاني یرید األب الحدیث مع ابنھ حول مشاعره تجاه فیروس كورونا. 

األب: في القصة كانت سارة قلقة حول كیفیة أن تبقى بأمان، ما الذي یقلقك فیما یتعلق ب فیروس كورونا ؟ 
سالم: أخاف من الموت، وفي بعض اللیالي أجد صعوبة في النوم، أخشى أن ال استیقظ. 

األب: أنا متأسف بأنك تشعر بالقلق لیالً، لم أكن أعلم بأنك تشعر بذلك، ما الذي یجعلك تخاف من أنك لن تستطیع االستیقاظ؟ 
سالم: سمعت أن بعض األطفال ماتوا بسبب فیروس كورونا، أنا ال أعلم لماذا ماتوا، ولكن سمعت أحدھم یقول بأنني إذا اصبت بالعدوى سالم: سمعت أن بعض األطفال ماتوا بسبب فیروس كورونا، أنا ال أعلم لماذا ماتوا، ولكن سمعت أحدھم یقول بأنني إذا اصبت بالعدوى 

سوف أموت.  
االستجابة الصادقة حول الحقائق 

األب: عدد ضئیل جداً من األطفال حول العالم ظھرت لدیھم األعراض الشدیدة للمرض وماتوا جراء ذلك، من النادر جداً حدوث ذلك، 
أنت تتمتع بصحة جیدة وأغلبیة ھؤالء األطفال كانت لدیھم مشكالت صحیة أخرى باإلضافة للفایروس.  

سالم: ھذا یعني أنني لن أموت إذا أصبت بالعدوى؟ 
األب: من غیر المحتمل حدوث ذلك، في أغلب األوقات ال تظھر األعراض الشدیدة لدى األطفال وال یموتون جراء ذلك. 

سالم: من الجید أن أعلم بذلك.  سالم: من الجید أن أعلم بذلك.  
الحدیث عن المشاعر والحمایة 

األب: آمل أن نستطیع التحدث سویة عندما تشعر بالقلق. وكذلك عندما تشعر بالقلق لیالً، دعنا نتفق حول ما یمكننا القیام بھ لتشعر 
باألمان وتستطیع النوم، ماذا یمكننا أن نفعل؟ 

استمع والد سالم إلیھ وشجعھ على التعبیر عن مشاعره حیث أظھر اللطف وقدم الدعم والمعلومات المناسبة. وقدم المساعدة في إیجاد 
الطرق التي تجعل سالم یشعر باألمان لیالً، واستجاب سالم بإیجابیة وكان متحمساً لمتابعة الحوار. 

دعنا نتخیل أن والد سالم قال ما یلي: 
األب: في القصة كانت سارة قلقة حول كیفیة أن تبقى بأمان، ما الذي یقلقك فیما یتعلق بـــفیروس كورونا ؟  

سالم: أخاف من الموت، وفي بعض اللیالي أجد صعوبة في النوم، أخشى أن ال استیقظ. 
لألسف تسرع والد سالم بتطمین ابنھ بأنھ لن یموت أثناء النوم.  

األب: ال تقلق سوف تستیقظ.  
سالم: حسناً. 

وقام سالم بإنھاء المحادثة. وقام سالم بإنھاء المحادثة. 
انتھت المحادثة بسرعة، ومن الواضح بأن ذلك ال نرغب بحدوثھ. قام سالم بإنھاء المحادثة ألن مشاعره تم تجاھلھا وأوقفت، حیث لم 
یستمع والده لمخاوفھ وأراد أن یجعلھ یعلم بأنھ بأمان ولكنھ لم یكن متأكداً من كیفیة مناقشة ھذا الموضوع الصعب لذلك قام بإجابتھ 

بسرعة. 
لو أراد والد سالم تفھم مشاعره وتشجیعھ على مشاركة مشاعره معھ عند إذن علیھ أن یستمع ویستجیب للمشاعر كما فعل في المثال 

األول. 

مثال حول محادثة     یظھر فیھا االستماع للطفل 

مثال حول محادثة     لم یتم فیھا االستماع للطفل 



التركیز على الرسائل المفتاحیة 
سواء كانت المحادثة مع طفل، أو مع مجموعة من األطفال ینبغي على الراشدین التركیز على الرسائل األساسیة واإلبقاء على الحوار 

موجزاً لتجنب ضیاع الھدف من قراءة القصة في الكتیب. 
إن طرح أسئلة مفتوحة مثل: ما الذي یجعلك حزیناً؟ قد یشكل تحدیاً حقیقیاً، فقد یجیب األطفال على ھذا السؤال بما یتعلق بالفایروس إن طرح أسئلة مفتوحة مثل: ما الذي یجعلك حزیناً؟ قد یشكل تحدیاً حقیقیاً، فقد یجیب األطفال على ھذا السؤال بما یتعلق بالفایروس 
أو التنمر في المدرسة، لذلك على الراشدین طرح أسئلة تتعلق بالحوار بشكل محدد مثل: ما الذي یجعلك حزیناً عندما یتعلق األمر 
بــفیروس كورونا؟ عندھا یشارك األطفال ویستجیب الراشدین باالستماع ومشاركة الرسائل األساسیة لكل حوار، ویمكن للراشدین 

تقدیم إمكانیة الحوار حول مواضیع أخرى بعد االنتھاء من قراءة القصة.   

طول مدة الحوار 
نحن نرغب بإعطاء الفرص لجمیع األطفال لمشاركة أفكارھم ومشاعرھم، على جمیع األحوال بعض األطفال یرغبون بالتحدث نحن نرغب بإعطاء الفرص لجمیع األطفال لمشاركة أفكارھم ومشاعرھم، على جمیع األحوال بعض األطفال یرغبون بالتحدث 
والبعض اآلخر نادراً ما یرغبون بذلك والبعض اآلخر یتحدثون بكثرة، لذلك یحتاج الراشدون للتحكم بالمدة الزمنیة لكل حوار وإذا 
تحدث أحد األطفال كثیراً على الراشد اإلصغاء لھ، وتذكیره بأنھ ینبغي العودة لقراءة القصة والترتیب للحدیث أكثر بعد االنتھاء من 
قراءة ھذه القصة. بعض األطفال ال یشعرون بالراحة للتحدث، ومن األفضل عدم الضغط علیھم للقیام بذلك. إنھ وقت القصة ویمكن 

لبعض األطفال االكتفاء باالستماع والتعلم. لیس على جمیع األطفال المشاركة بالحدیث. 

المحادثات الممیزة 
تتنوع المحادثات     وفقاً لثقافة وشخصیة ونوعیة العالقة بین الراشد والطفل فالحوار مع المعلم یختلف عن الحوار مع أحد تتنوع المحادثات     وفقاً لثقافة وشخصیة ونوعیة العالقة بین الراشد والطفل فالحوار مع المعلم یختلف عن الحوار مع أحد 
الوالدین، ولكن یبقى الھدف من ھذه الحوارات نفسھ. یعد الحوار مساحة آمنة یستطیع الطفل فیھا أن یعبر عن مشاعره وأفكاره، ویتعلم 

حول فیروس كورونا، وفھم كیفیة التصرف بمسؤولیة لحمایة أنفسھم واآلخرین. 

صحیفة آریو: معلومات موجھة للراشدین 
وھي صحیفة توجھ الراشدین حول كیفیة اجراء الحوار مع األطفال. 
 یرجى قراءة القسم الموجود قبل كل حوار لتعلم كیفیة اجراء الحوار  

ومن ثم اقرأھا الحقاً كتذكرة للمعلومات. 



فھم محتویات الدلیل 

أثناء قراءة الراشدین للقصة وعند كل رمز مثل       على الراشد بدء الحوار    حول الدروس في ذلك الجزء من القصة. 
یوجد أربعة أدوات لمساعدة الراشدین على إدارة الحوار وھي: 

   
صحیفة (آریو): معلومات موجھة للراشدین     

وھي صحیفة توجھ الراشدین حول كیفیة اجراء الحوار مع األطفال، یرجى قراءة القسم الموجود قبل كل حوار لتعلم كیفیة اجراء 
الحوار ومن ثم اقرأھا الحقاً كتذكرة للمعلومات. 

   الرسائل المفتاحیة للحوار 
وھي الرسائل المفتاحیة لكل حوار من ھذه الحوارات فعلى سبیل المثال الرسالة المفتاحیة األولى 1. الحفاظ على الصحة تكون تكون 

الرسائل في ھذا الدلیل تتماشى مع مجریات القصة. 
   لنبدء الحوار 

وھي معلومات موجھة للراشدین حول ما یمكن مشاركتھ مع األطفال خالل الحوار. 
   أسئلة موجھة لألطفال 

تتضمن أسئلة محددة یمكن للراشدین طرحھا على األطفال خالل الحوار. 
یتم خالل القصة تشجیع األطفال على أن یكونوا أبطاالً ومواطنین عالمیین، حیث تشكل السلوكیات التي یقومون بھا سلسلة عالمیة، یتم یتم خالل القصة تشجیع األطفال على أن یكونوا أبطاالً ومواطنین عالمیین، حیث تشكل السلوكیات التي یقومون بھا سلسلة عالمیة، یتم 
من خاللھا حمایة الجمیع بعضھم لبعض، وخالل المحادثات یقوم الكبار بتعزیز رسائل المسؤولیة والسلوك، ویشارك األطفال في كیفیة 

اتخاذ الخیارات وحمایة أنفسھم وأحبتھم ویمنحھم مشاعر األمل. 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My Hero is You%2C Storybook for Children on COVID-19 %28Arabic%29_0.pdf


صحیفة آریو 
معلومات للراشدین 

یستفید الراشدون من االصغاء لألطفال 

فوائد اإلصغاء 
یسأل الراشد أسئلة مفتوحة لدعوة األطفال للحدیث حول ما یعرفونھ عن 
فیروس كورونا، وعندما یتحدث األطفال ویالحظون بأن الراشد یصغي، 
عندھا یشعرون بالراحة لالستمرار في مشاركة أفكارھم ومشاعرھم. 
على الراشد االصغاء بصبر إلى كل ما یتحدث بھ األطفال حول فیروس 
كورونا. بعض معلوماتھم قد یكون حقیقیاً والبعض اآلخر لیس كذلك. 
بعد استجابة األطفال، یمكن للراشد أن یمتدح األطفال على مشاركتھم ما بعد استجابة األطفال، یمكن للراشد أن یمتدح األطفال على مشاركتھم ما 
یعرفونھ حول فیروس كورونا، ویقومون بتكرار ما قالھ الطفل بشكل 
صحیح دون اإلشارة إلى الخاطئ "ال ھذا خاطئ" فقط یصغي الراشد لما 

یقولھ األطفال ویوضح الحقائق. 
عند الحدیث لمجموعة من األطفال من المھم التأكد من أن األطفال عند الحدیث لمجموعة من األطفال من المھم التأكد من أن األطفال 
یصغون لبعضھم البعض، وینبغي للحوارات أن تكون بیئة آمنة للتحدث 
بحریة، لذلك من المھم للراشدین التأكد من وقایة األطفال من التنمر أو 

استثارة بعضھم البعض. 
الراشدون مسؤولون عن الحوارات وینبغي علیھم التأكد بأنھ یمكن لجمیع 

األطفال التحدث بشكل آمن. 

دعونا نتخیل أن أحد األطفال قال: "ال، أنا ال أرید التحدث حول 
كوفید19- أنا أعلم كل شيء عنھ، أنا طفل ولن أموت جراء التعرض 

للفایروس، أرید الذھاب واللعب". 
بعض األطفال یقدمون أنفسھم على أنھم یعرفون كل شيء. في مثل ھذه 
الحالة من األفضل عدم إحراجھم وتذكیرھم بأنھ من غیر المحتمل أن 
یكون الشخص بھذا العمر ویعلم كل شيء. ما نریده تشجیع تقدیر الذات 

لدى جمیع األطفال. 
وعلى الرغم من ذلك نحن نرید لھم أن یتقبلوا حدودھم وبأنھ من المقبول وعلى الرغم من ذلك نحن نرید لھم أن یتقبلوا حدودھم وبأنھ من المقبول 
أن ال نعلم كل شيء وبأن نشعر بعدم التأكد، والقلق وبأن نطلب المساعدة 
وھنا یمكن أن نقول لھم بأن أشھر العلماء مازالوا یتعلمون حول 

الفایروس. 

یقول الطفل: "ال، أنا ال أرید  
التحدث حول كوفید19-" 



صحیفة آریو 
معلومات للراشدین 

األطفال بحاجة إلى معرفة الحقائق حول كوفید - 19  

شارك الحقائق 

أشھر العلماء مازالوا یتعلمون حول فیروس كورونا 

أن المخاطر موجودة، والعدید من األشخاص بما في ذلك األطفال 
یحملون فیروس كورونا بداخلھم وینقلونھ لآلخرین. أختك الصغیرة قد 
تعاني من مشكلة قلبیة، وإذا تعرضت للفایروس قد یكون ذلك خطیراً 
ألنھا تعاني من مشكلة صحیة أخرى. وكذلك األمر بالنسبة للجد والجدة، 
فھم بحاجة لتجنب العدوى ألن كبار السن یمرضون بشدة وقد یتعرضون 
للموت جراء التعرض ل فیروس كورونا". یحتاج األطفال ألن یكونوا 
جزءً من المساعدة  في حمایة األشخاص ووقایتھم من التعرض للعدوى، 
فإذا سألت سارة "أنا ال أرغب بأن أتسبب بمرض أحد آخر، كیف لي أن فإذا سألت سارة "أنا ال أرغب بأن أتسبب بمرض أحد آخر، كیف لي أن 
أعلم بأنني أحمل الفایروس بداخلي؟" یمكن لألم بأن تجیبھا "غالباً لن 
تستطیعي معرفة ذلك ألنك تشعرین بحال جیدة دعینا نكمل قراءة القصة 
ألنھا ستعلمنا كیفیة حمایة أنفسنا ووقایة اآلخرین من التعرض للعدوى 

من خاللنا". 
كم تبلغ المسافة الكافیة؟ 

أغلب األنظمة الصحیة الوطنیة توصي بمسافة من (1 إلى 2 متر) من  متر) من 
التباعد االجتماعي أو المكاني. یرجى التأكد من التوصیات في بلدك. 
وللتأكد من أن األطفال فھموا ھذه المسافة یمكن استخدام أداة قیاس، أو 

استخدام  استلقاء األطفال لتحدید ھذه المسافة بمتر أو مترین 

ابدأ الحوار بمشاركة األطفال بمعلومات صحیحة وواضحة حول فیروس 
كورونا و كوفید19-. یمكن لألطفال تعلم كیفیة حمایة أنفسھم إن فھموا 

الفایروس ومخاطره بشكل جید. 

مازلنا نتعلم حول فیروس كورونا المستجد وإلى اآلن لیس لدى العلماء 
كافة األجوبة حولھ، وكذلك األمر بالنسبة للراشدین. حتى اآلن یقوم 
األطفال بطرح األسئلة، ویحاول الراشدون اإلجابة عن ھذه األسئلة 
بأفضل طریقة ممكنة لجعل األطفال یعلمون بأننا ما زلنا نتعلم حول 
الفیروس. إذا قام أحد األطفال بتحدي المخاطر یمكن للراشد االستجابة بـ 
"أنت على حق، عادةً ال یمرض األطفال بشكل شدید جراء التعرض 

للفیروس، لكن البعض منھم أیضاً یمرضون بشدة وھذا یعني  



یجیب األطفال بالمعلومات التي یعرفونھا حول فیروس كورونا، على سبیل المثال: 
  • "ینتقل إلینا فیروس كورونا من خالل الطاوالت والكراسي واألوراق." 

  • "ھذا الفیروس مزیف." 
  • "ھذا الفیروس یقتل األشخاص." 

  • "سمعت بأنھ یمكن لنا أن نحصل على حقنة في الذراع سوف تحمینا من العدوى." 

لنبدأ الحوار   
شكراً لمشاركتك بما تعرفھ حول فیروس كورونا، یبدو أنك قد أصغیت بشكل جید لكل ما قیل من حولك عن ھذا 

الموضوع. 
یسبب فیروس كورونا مرضاً یدعى كوفید19-، وھو فایروس جدید، والمرض ینتقل بالعدوى، وھذا یعني بأنھ ینتقل من 

شخص إلى آخر، وتحول ھذا المرض إلى جائحة عالمیة منذ أن بدأ ینتشر في كافة بلدان العالم. 
ینتقل فیروس كورونا من شخص إلى آخر من خالل القطیرات التي تأتي من أنف أو فم شخص مصاب بالعدوى أثناء ینتقل فیروس كورونا من شخص إلى آخر من خالل القطیرات التي تأتي من أنف أو فم شخص مصاب بالعدوى أثناء 
قیامھ بالتحدث أو البكاء أو الضحك أو السعال أو العطاس، حیث تطیر ھذه القطیرات في الھواء وتستقر في فم أو أنف 
الشخص القریب. كما یمكن أن تستقر ھذه القطیرات على الطاولة أو الكرسي أو غیرھا من السطوح وإذا قمنا بلمسھا 

ووضعنا أیدینا على أعیننا أو أنفنا أو فمنا عندھا قد نتعرض للعدوى 
أرید منك اآلن أن تخبرني فیما إذا كانت لدیك أو لدى أي أحد تعرفھ أحد أعراض اإلصابة بفیروس كورونا مثل: ألم أرید منك اآلن أن تخبرني فیما إذا كانت لدیك أو لدى أي أحد تعرفھ أحد أعراض اإلصابة بفیروس كورونا مثل: ألم 
الرأس، السعال، العطاس، آالم الجسم، الحمى أو فقدان حاسة الشم و/ أو الذوق. نحتاج إلى ذلك ألنھ ینبغي أن نكون 
حذرین بشكل كاف، فبمجرد وجود أحد األعراض، ھذا قد یعني بأنك تعرضت للعدوى، ویمكن أن تنقل الفیروس 
لآلخرین. الخبر الجید ھنا أن أغلب األشخاص یمرضون بشكل خفیف وعلى الرغم من أنھم قد یشعرون بالتحسن خالل 
أیام إال أنھم قد یبقون معدین وبحاجة للبقاء في المنزل واالبتعاد عن اآلخرین حتى یقرر الطبیب بأن خطر العدوى قد 

زال. 
إنھ فیروس مخادع فالعدید من األشخاص یحملون الفیروس لكنھم یشعرون بحال جیدة وقد ینقلونھ ألحد آخر عن غیر إنھ فیروس مخادع فالعدید من األشخاص یحملون الفیروس لكنھم یشعرون بحال جیدة وقد ینقلونھ ألحد آخر عن غیر 
قصد. أعلم بأن األمر برمتھ یبدو مخیفاً، ولھذا السبب نحن نتحدث ونقرأ ھذا الكتاب، وأنا أقوم بكل شيء أستطیع القیام 

بھ للحفاظ على صحتنا، وأرید أن أتأكد بأنك تعلم كیف تحمي نفسك من التعرض للعدوى. 
  

لنبدأ الحوار   
قبل أن نتابع في قراءة القصة، دعنا نتحدث حول فیروس كورونا وكیف یمكن لكم حمایة أنفسكم 

واآلخرین منھ، أخبرني ما الذي تعرفھ حالیاً عن الفیروس؟ 
أسئلة موجھة للطفل  

ما الذي تعرفھ حالیاً عن الفایروس؟ 

   الحوار (1) 

الرسالة المفتاحیة (1) 
الحفاظ على صحة جیدة 



أنا أعلم بأنك ترغب بالخروج واللعب مع أصدقائك ولكن ینبغي أن نذھب للخارج بشكل آمن، ولتجنب القطیرات من 
الشخص المصاب من األفضل ارتداء الكمامة. كما نحتاج للحفاظ على التباعد المكاني لذلك نحن بحاجة لالبتعاد عن 

اآلخرین بمقدار متر واحد على األقل. 
أفضل حمایة ھي غسل أیدینا بالماء والصابون لذلك نحتاج لغسل أیدینا أكثر مما اعتدنا على ذلك وإذا تجنبنا لمس أعیننا 

وأنفنا وفمنا، نستطیع أن تجنب التعرض للعدوى ودخول الفیروس إلى أجسامنا. 
یعمل العلماء بجد، ویدرسون الفیروس، ویخترعون اللقاحات التي یعتقدون بأنھا تستطیع حمایة األشخاص من التعرض 
للعدوى.في جمیع أنحاء العالم ھناك أشخاص مثلنا یقرؤون ھذه القصة ویتعلمون كیفیة الوقایة والحد من انتشار الفیروس. 

أسئلة موجھة للطفل أسئلة موجھة للطفل 
ھل لدیك أي أسئلة حول الفیروس قبل االستمرار بالقراءة؟ 

لنبدأ الحوار   
قلب الفیروس عالمنا رأساً على عقب، دعنا نتابع قراءة قصة سارة لنرى ما یمكننا القیام بھ لنبقى بأمان. 

اقرأ الصفحات التالیة من القصة 

یطرح األطفال األسئلة ویقوم الراشد باإلجابة علیھا. 
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الرسالة المفتاحیة (2) 
األطفال یتحدثون بصوت عال 

لنبدأ الحوار   
في القصة تشعر سارة بالتعاسة، تشعر بأن فیروس كورونا قلب عالمھا رأساً على 

عقب. 
أسئلة موجھة للطفل  

كیف تشعر حیال الفیروس؟ وكیف أثر على حیاتك؟ 

  

أسئلة موجھة للطفل  
حتى اآلن نحن ال نعرف كیفیة محاربة فیروس كورونا وكیف نبعده عنا. لكن سارة 

لدیھا فكرة حول كیفیة المساعدة. ما الذي ترید سارة القیام بھ؟ 

عندما تسأل ھذا السؤال قد یستجیب األطفال بـ: "ترید سارة أن تجد طریقة لتخبر بھا جمیع أطفال العالم بكیفیة حمایة أنفسھم وبذلك 
یستطیعون حمایة اآلخرین" 

یستجیب األطفال بطرق مختلفة مثل: 
 • "أنا سعید ألنني لست مضطراً للذھاب إلى المدرسة". 

 • "أنا أفتقد أصدقائي". 
 • "أنا أكره الفیروس". 

 • " أشعر بالضجر كل یوم وفي جمیع األیام ". 

   الحوار (2) 

أسئلة موجھة للطفل  
نعم سارة تمتلك الشجاعة، من غیر السھل على األطفال القیام باالفصاح عما بداخلھم وجعل صوتھم مسموعاً، ھال شاركتني موقفاً 

عبرت فیھ عما تؤمن بھ؟ 

یمكن أن یشارك األطفال بأمثلة. إذا لم یستطع الطفل المشاركة بأمثلة من ھذا النوع یمكن للراشد أن یطرح أمثلة حول أطفال قاموا 
بذلك. 

لنبدأ الحوار   
ذھبت سارة إلى النوم وھي ترغب بأن تصبح بطلة وفي حلمھا ابتكر خیالھا الكائن (آریو) لمساعدتھا في إیجاد طریقة لحمایة 

اآلخرین من الفیروس دعنا نتابع القراءة لنكتشف كیف قامت سارة بالتحدث بصوت مسموع حول كیفیة حمایة اآلخرین. 
اقرأ الصفحات التالیة من القصة
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صحیفة آریو 
معلومات للراشدین 
إدارة الضغط النفسي 

یشعر الراشدون واألطفال 
 بالضغط النفسي 

تسبب األیام الحالیة الضغط للجمیع في كل بلد ومدینة وشارع حول العالم. 
ومن غیر الواقعي تخیل أن یكون الراشدین واألطفال متحررین من الضغط 
النفسي. إن األمر األكثر واقعیة ھو أن نتعلم كیف نتعامل ونتكیف مع الضغط 
النفسي، ومن األمانة أن نعترف بأننا جمیعاً نشعر بالضغط راشدین وأطفال. 
الحوار مع األطفال حول الطرق الواقعیة للتكیف التي تتناسب مع ثقافاتھم 

وبیئاتھم وأعمارھم 
بالطبع أنت كراشد تشعر أیضاً بالضغط النفسي، وسوف یالحظ األطفال بالطبع أنت كراشد تشعر أیضاً بالضغط النفسي، وسوف یالحظ األطفال 

ذلك، وعادةً ما یقومون بتقلیدك. 

للتكیف مع مشاعر الضغط النفسي، ومن المھم أن تكون صبوراً أثناء 
محاولتك فھم األسباب التي تجعل الطفل یشعر بالضغط النفسي. ومن 
الجید مدح األطفال على جھودھم في التكیف مع ھذا الضغط والبقاء 

صبورین على الرغم من أن الضغط النفسي ال یتراجع مباشرةً. 

تمرین االسترخاءالتنفسي یمكن أن یساعد 
یمكن للراشدین تعلیم األطفال كیفیة استخدام تمارین التنفس لمساعدتھم یمكن للراشدین تعلیم األطفال كیفیة استخدام تمارین التنفس لمساعدتھم 
على االسترخاء ومن المفضل أن یقوم الراشدون أوالً باستخدام ھذه 
التمارین والشعور بفوائدھا ومن ثم تعلیم األطفال علیھا، باستخدام صوت 
منخفض ھادئ وبطيء من حیث السرعة. ویجب أن نالحظ بأنھ إن تنفس 
الطفل بسرعة كبیرة أو ببطء شدید، فإن ذلك قد ال یكون مساعداً أو یسبب 
الشعور بالضیق. ویمكن للراشدین تشجیع األطفال على االستمرار 
باستخدام تمارین التنفس لمساعدتھم على االسترخاء كلما شعروا 

بالخوف.   
قد یقول بعض األطفال: "تمارین االسترخاء ال تفید بشيء". ھنا على 

بالخوف.   
قد یقول بعض األطفال: "تمارین االسترخاء ال تفید بشيء". ھنا على 
الراشدین تشجیع األطفال على استخدامھا في األوقات التي یشعرون بھا 
بالخوف، ومن ثم نرى إن كانت مفیدة. وتشجیع األطفال إلیجاد طرق 

أخرى لالسترخاء. 

كن صادقاً وشارك شعورك بالضغط النفسي 
إیجادك للطرق التي تساعدك على التكیف مع الضغط النفسي أمر مھم 
لصفائك الذھني، ویعتبر نموذجاً یمكن أن یحتذي بھ األطفال في كیفیة 

تكیفھم مع ضغطھم النفسي. 
فھم الضغط النفسي عند األطفال 

یمكن للراشدین مساعدة األطفال على إیجاد الطرق المناسبة 



   الحوار (3) 

الرسالة المفتاحیة (3) 
التكیف مع الضغط النفسي 

لنبدأ الحوار   
حلق آریو مع سارة وسالم حول العالم. إنھ من الصعب التصدیق بأن جمیع 
المصابین بكوفید19- لدیھم نفس األعراض، وبأن الجمیع بحاجة الستخدام نفس 
االحتیاطات. كان كل من سالم وسارة أبطاالً حقیقیین للسفر مع آریو حول العالم، 

وإخبار الجمیع حول كیفیة حمایة أنفسھم وتجنب التعرض للعدوى. 
أسئلة موجھة للطفل  

ما ھي النصیحة التي شاركھا كل من سالم وسارة مع اآلخرین؟ ما ھي النصیحة التي شاركھا كل من سالم وسارة مع اآلخرین؟ 

سیقول األطفال: "إنھم یحذرون الجمیع من أجل تجنب التعرض للعدوى، وبأنھم یحتاجون للبقاء في المنزل، وعندما یخرجون 
ال یصافحون باألیدي، واالبتعاد عن اآلخرین، وغسل أیدیھم بالماء والصابون، والسعال في أكمامھم ولیس في الھواء. 

لنبدأ الحوار   
تقول سارة بأنھا شعرت "بالخوف" حتى في حلمھا كانت خائفة وتشعر بالتوتر نتیجة التغیرات التي سببھا الفیروس في حیاتھا 

الیومیة، حتى آریو التنین الضخم شعر بالخوف أیضاً. 
أسئلة موجھة للطفل  

الحقیقة الكبرى ھي أن فیروس كورونا مخیف، ماذا یحدث في جسدك عندما تشعر بالخوف؟ 

قد یقول األطفال: 
 • "أنا أتعرق". 

 • "أنا یؤلمني رأسي". 
 • "أشعر بالرغبة في الجري". 
 • "أشعر بأنني سوف أمرض". 

لنبدأ الحوار   
تتحدث أجسادنا وعقولنا وقلوبنا مع بعضھا البعض عندما نشعر بالخوف. نفكر في عقولنا المرة تلو األخرى باألمور التي 

تخیفنا. ونشعر في قلوبنا بالخوف. وفي أجسادنا (نكرر ما قالھ األطفال سابقاً). 
جمیعنا نخاف من فیروس كورونا. ومن الصعب أن نكون أبطاالً ونحمي أنفسنا واآلخرین عندما نكون خائفین. 

حتى إن كان ما یخیفنا موجوداً یمكننا القیام بشيء لمساعدتنا على االسترخاء فاالسترخاء یلطف مشاعر التوتر في أجسادنا 
وعند ذلك یُبطئ من التفكیر باألمور المخیفة رویداً رویداً، وتھدأ قلوبنا ومخاوفنا. 



یمكن لالسترخاء أن یساعدنا على التعایش مع وجود الضغط النفسي، وإن شعرنا باالسترخاء أكثر ھذا یساعدنا على التفكیر 
بوضوح وإیجاد السلوكیات المالئمة التي یمكن أن نقوم بھا. 

أسئلة موجھة للطفل  
ما الذي ستقوم بھ من أجل مساعدة نفسك على االسترخاء عندما تشعر بالخوف من الفیروس؟ 

قد یقول األطفال: 
 • " أتجاھلھ". 

 • " أصبح غاضباً". 
 • "أذھب إلى اللعب". 

 • "أبكي". 

قد یقول األطفال: 
 • "نعم، لبعض الوقت". 

 • "ال، ال یھم". 
 • "ال أعرف". 

لنبدأ الحوار   
جمیع أفكاركم جیدة وإن كانت تساعدكم على االسترخاء فھذا جید، وأنا لدي أفكار إضافیة حول ما یمكن القیام بھ إن شعرنا 

بالخوف . 
أوالً: من الجید أن تشاركني وتخبرني –أنا أو أي شخص آخر- عندما تشعر بالخوف. یمكن أن نتحدث حول ذلك دائماً، ولیس أوالً: من الجید أن تشاركني وتخبرني –أنا أو أي شخص آخر- عندما تشعر بالخوف. یمكن أن نتحدث حول ذلك دائماً، ولیس 
فقط الیوم أثناء قراءة القصة. عندما تشعر بالخوف آمل أن تخبرني، وسویة یمكن أن نجد الطرق لمساعدتك على االسترخاء. 
یمكن للحدیث أن یساعدنا على االسترخاء. كما یقولون "المشكلة التي یتم تشاركھا تنقص". وھناك العدید من الطرق لالسترخاء 

مثل لعب الریاضة والجري والرقص والغناء والصالة. 
یقول آریو أنھ عندما یرید أن یسترخي یتنفس ببطء وینفث اللھب. قد یكون اللھب مخیفاً، لكن التنفس ببطء یساعده على یقول آریو أنھ عندما یرید أن یسترخي یتنفس ببطء وینفث اللھب. قد یكون اللھب مخیفاً، لكن التنفس ببطء یساعده على 
االسترخاء. ونحن یمكننا القیام بالتنفس ببطء، دون أن نخرج ھذا اللھب المخیف. دعنا نجرب ذلك مع بعضنا البعض. دعنا 
نتنفس ببطء وعمق وعندما نأخذ الشھیق سنقوم بالعد في عقولنا 1....2...3...4...5 سنحافظ على الشھیق ونعد 1...2....3 

وببطء سنخرج الزفیر ونعد بعقولنا 1..2....3.....4.....5.  
دعنا نجربھا سویة، سأقوم أنا بالعد بصوت مرتفع بینما تقوم أنت بالعد في عقلك إن رغبت یمكن أن تغلق عینیك فھذا 

یساعد...سنجربھا ثالث مرات.   

ھل أنت مستعد؟ 

أسئلة موجھة للطفل  
عندما تقوم بذلك ھل تشعر بالتحسن؟ 



أسئلة موجھة للطفل  
یقول الراشد: "دعنا نشعر ببعض الخوف لنرى إن كان التنفس ببطء یساعدنا، دعنا نفكر بالصورة المخیفة لفیروس كورونا 

وأبق ھذه الصورة في ذھنك، ولنحاول التنفس ببطء". ھل أنت مساعد للبدء؟ 
یقول الراشد: "أصغ إلى صوتي وقم بتنفیذ ما أقولھ، ببطء وكما أقوم أنا بالعد خذ شھیقاً عمیقاً 1....2...3....4......5 احتفظ 

بالنفس 1...2....3 وببطء أخرج الزفیر مع العد1.....2......3....4.....5
لنقوم بذلك مرة ثانیة خذ شھیقاً عمیقاً 1....2...3....4......5 احتفظ بالنفس 1...2....3 وببطء أخرج الزفیر مع العد  وببطء أخرج الزفیر مع العد 

5.....4....3......2.....1
لنقوم بذلك لمرة ثالثة خذ شھیقاً عمیقاً 1....2...3....4......5 احتفظ بالنفس 1...2....3 وببطء أخرج الزفیر مع العد 

5.....4....3......2.....1
أسئلة موجھة للطفل  

یسأل الراشد: "كیف تشعر بجسدك، وماذا حدث لصورة الفیروس التي كانت في ذھنك؟ 

لنبدأ الحوار   
دعنا نقرأ لنعرف ماذا فعلت سارة كي تشعر بالھدوء واألمان. 

اقرأ الصفحات التالیة من القصة 

قد یقول األطفال: 
 • "شعرت بأن قلبي یھدأ". 
 • "ذھبت صورة الفیروس". 

 • "شعرت بالھدوء". 
 • "شعرت برغبة في النوم". 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My Hero is You%2C Storybook for Children on COVID-19 %28Arabic%29_0.pdf


صحیفة آریو 
معلومات للراشدین 

الشعور باألمان یأتي من القلب 

كیف یمكن أن یشعر األطفال باألمان؟ 
یحتاج كل األطفال إلى الدعم في ظل تحدیات كوفید19-، یأتي الشعور ، یأتي الشعور 
باألمان من الراشدین كاألمھات، اآلباء، الجد والجدة، جلیسات األطفال، 
المعلمون ورجال الدین. ال یعتبر المكان الذي یعیش فیھ الطفل أو المبلغ 
المالي الذي بحوزتھ، وال األلعاب والطعام واللباس الذي یقدمھ الراشدون لھ 
ھو ما یشعر الطفل باألمان. الشعور باألمان یأتي من القلب. الدعم المخلص 
والحنون الذي یقدمھ الراشدون ھو ما یساعد الطفل على أن یشعر باألمان. 
الشعور باألمان ھو ما یسمح لألطفال أن یتكیفوا مع التحدیات التي تحیط بھم 

اآلن. 

حدیث مع طفل لدیھ مشكلة 

اآلن. 

حدیث مع طفل لدیھ مشكلة 
یقرأ المعلم أو أي راشد آخر القصة للمجموعة مع مراعاة الحدیث مع 
األطفال عن مشاكلھم أمام باقي األطفال. في حال ذكر الطفل مشكلة شخصیة 
محددة خالل القراءة للمجموعة، فمن األفضل الطلب منھ أن یتحدث عنھا 
معك بعد االنتھاء من القراءة. من األفضل دائماً الجلوس مع الطفل بشكل 
منفصل من أجل الحدیث حول كیف یمكن أن یشعر ھذا الطفل باألمان. 

إنھ من المھم اإلصغاء، تحدیداً عندما یقول الطفل، "أنا لم أشعر أبداً إنھ من المھم اإلصغاء، تحدیداً عندما یقول الطفل، "أنا لم أشعر أبداً 
باألمان". قد یستغرق ھذا األمر وقتاً طویالً في مناقشة وفھم ماذا ولماذا 

نفعل.  
یجب أن تكون استجابتك نفسھا سواء كنت والد الطفل أو معلمھ. كونك في یجب أن تكون استجابتك نفسھا سواء كنت والد الطفل أو معلمھ. كونك في 
خضم قراءة كتاب قصصي، فمن األفضل ربما أن تقول للطفل " أنا آسف 
على سماع ذلك. أود ان أتكلم معك أكثر عن سبب شعورك بھذه الطریقة وما 
الذي یمكنني فعلھ للمساعدة. دعنا نقرأ القصة اآلن وبعد انتھائنا مباشرة 
یمكننا التحدث في ھذا الموضوع". ومن ثم تأكد من أن تخصص وقتاً 
للحدیث مع الطفل حول مخاوفھ وحاول أن تجد طرقاً لیشعر باألمان. 

عناق الطفل؟ 
ھناك طرق مختلفة إلظھار الدعم الجسدي وذلك یعتمد على العالقة مع 
الطفل. یمكن لألھل ومقدمي الرعایة أن یعانقوا أطفالھم كثیراً خالل وبعد 

القصة؛ لیساعدوھم على الشعور باألمان. 
یرتدي األطفال الكمامات في المدرسة مما یصعّب رؤیة مشاعرھم، لذلك یرتدي األطفال الكمامات في المدرسة مما یصعّب رؤیة مشاعرھم، لذلك 
نحن بحاجة أن نسألھم عن شعورھم كوننا ال یمكن أن نعتمد على لغة 

الجسد فقط. 
ال یمكن للمعلمین عناق األطفال بحریة لذلك یتوجب علیھم إیجاد الطرق ال یمكن للمعلمین عناق األطفال بحریة لذلك یتوجب علیھم إیجاد الطرق 
األنسب ضمن ثقافتھم إلظھار دعمھم. یمكنھم أن یقولوا لألطفال "دعونا 
جمیعاً نعانق أنفسنا". یمكن للمعلمین أن یعانقوا أنفسھم ویعلموا األطفال 
كیف یلفون أذرعھم حول أنفسھم ویعانقوھا. یمكن للراشدین أن یذكّروا 
األطفال بأن یعانقوا أنفسھم في أي وقت یشعرون فیھ بالخوف أو الحزن، 

فھذا األمر سیساعدھم. 



   الحوار (4) 

لنبدأ الحوار   
لقد جعلنا فیروس كورونا نقلق على شؤون أخرى متعلقة باألمان. نحن نقلق حول البقاء أصحاء، وحول الحفاظ على أجسامنا 
بأمان من التقاط كوفید19-. كافأ آریو ساشا ألنھا بقیت في المنزل. والدھا مریض بسبب إصابتھ بكوفید19- وھو معدٍ ویمكن 
أن ینقل الفیروس إلى االخرین، لذلك فقد قام بعزل نفسھ وبقي في غرفة نومھ. تقوم ساشا بقطف الزھور في الخارج وال تشعر 

بالمرض، لكنھا تعیش في نفس البیت مع والدھا قبل أن یمرض. 
في بعض األحیان قد یصبح األشخاص حاملین للفیروس في أجسامھم ویشعرون بأنھم بخیر، لكنھم مازالوا معدین بالنسبة في بعض األحیان قد یصبح األشخاص حاملین للفیروس في أجسامھم ویشعرون بأنھم بخیر، لكنھم مازالوا معدین بالنسبة 
لآلخرین. إن ساشا بطلة ألنھا بقیت في المنزل ولم تجازف بأي فرصة للخروج كونھا یمكن أن تكون حاملة للفیروس وبھذا قد  

تجعل أحدھم مریضاً.   
 إنھا تبقى مع والدھا في المنزل وتُبقي اآلخرین بأمان وتحمیھم من أن یمرضوا. 

قد یثیر العزل الذاتي الشعور بالوحدة. ھناك العدید من األمور التي یمكن لساشا أن تقوم بھا لرسم االبتسامة على وجھ والدھا. قد یثیر العزل الذاتي الشعور بالوحدة. ھناك العدید من األمور التي یمكن لساشا أن تقوم بھا لرسم االبتسامة على وجھ والدھا. 
ال یھم ان كانت ساشا تجلس على كرسي بعجالت أو تمشي، أو ھي من ذات البلد الذي ننتمي إلیھ أو من بلد آخر، یمكننا جمیعاً 
أن نجعل من نحبھم یبتسمون. وھذا األمر مھم خاصة عندما یقع الشخص الذي نحبھ في مشكلة، مثالً یمكن لساشا أن تغني في 

الخارج قریباً من نافذة أبیھا. 
أسئلة موجھة للطفل 

ما ھي الطرق األخرى التي یمكن أن تساعد ساشا في جعل والدھا یبتسم خالل مرضھ؟ 

الرسالة المفتاحیة (4) 
الحفاظ على بعضنا البعض بأمان 

لنبدأ الحوار   
تحدثت سارة وسالم عن الطریقة التي یشعرھما جدیھما فیھا باألمان. إن التعایش مع تحدثت سارة وسالم عن الطریقة التي یشعرھما جدیھما فیھا باألمان. إن التعایش مع 
فیروس كورونا قد جعل الجمیع خائفین قلیالً. یجعلنا الشعور باألمان نتنفس 
الصعداء، ونشعر باالرتیاح كوننا محضونین. إن الشعور باألمان یجعلنا نشعر أننا 
محضونون حتى وإن لم یلمسنا أحد. ھناك عدة طرق للشعور باألمان. بالنسبة لبعض 
األطفال فإن رؤیة أمھم وھي تبتسم لھم عندما یمرون في وقت عصیب یمكن أن 
یجعلھم یشعرون باألمان، وبالنسبة للبعض اآلخر فإن البقاء في المنزل واللعب 
باأللعاب مع أخوتھم وأخواتھم مع عدم مضایقتھم یساعدھم على الشعور باألمان. أو 
أن یشاركھم آبائھم في ألعابھم فھذا یمكن أن یكون كفیالً بأن یشعرھم باألمان. أن یشاركھم آبائھم في ألعابھم فھذا یمكن أن یكون كفیالً بأن یشعرھم باألمان. 

أسئلة موجھة للطفل  
من الذي یجعلك تشعر باألمان، وما الذي یقولونھ أو یفعلونھ ویساعدكم على الشعور باألمان؟ 

قد یقول األطفال: 
 • لیس لدى أبي عمل. إنھ اآلن في المنزل كل الوقت. ویبدو بائساً دائماً. باألمس، وضعنا جمیعاً الكمامات وخرجنا. لقد 

ركضنا فقط وحاولنا أن نمسك بعضنا ولكن لم نتالمس. اللعب مع والدي جعلني أشعر باألمان". 
 • "تناول العشاء مع عائلتي یجعلني أشعر باألمان". 

 • ”الجلوس حول النار مع عائلتي جمیعاً یجعلني أشعر باألمان". 



قد یقول األطفال: 
 • "یمكن لساشا أن ترسم صوراً وتمررھم من تحت الباب المخصص لغرفتھ". 

 • "یمكن لساشا أن تضع زھوراً على الصینیة المخصصة لوضع غداء والدھا علیھا". 
 • "یمكن أن تتحدث مع والدھا من خارج غرفتھ". 

قد یقول األطفال: بأن والد ساشا سوف یقول التالي: 
 • "غناؤك جعلني أشعر بأنني أفضل". 

 • غناؤك جعلني سعیداً، شكراً، أنا أحبك". 

أسئلة موجھة للطفل  
دعونا نتظاھر بأننا والد ساشا، ما الذي یمكن أن یقولھ لھا بعد أن تغني لھ، دعوھا تعرف ما ھو شعوره حیال غنائھا؟ 

لنبدأ الحوار   
من المھم خالل كوفید- 19 أن نشعر باألمان وباالرتباط الوثیق مع األشخاص اآلخرین. یمكن أن نشعر باالحتضان إذا 

تذكرنا یومیاً أن نفعل ما یجلب االبتسامة والشعور باألمان مع بعضنا البعض.   
اقرأ ھذه الصفحة من القصة 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My Hero is You%2C Storybook for Children on COVID-19 %28Arabic%29_0.pdf


صحیفة آریو 
معلومات للراشدین 

العائلة تحارب كوفید- 19 سویة 

العائالت في المنزل یوماً بعد یوم 
قبل كوفید19- كنا نتمنى الیوم الذي تجتمع فیھ العائلة مع بعضھا لوقت  كنا نتمنى الیوم الذي تجتمع فیھ العائلة مع بعضھا لوقت 
إضافي. كنا نرحب بالیوم الذي لن یذھب بھ اآلباء أو األمھات إلى العمل 
أو األشغال األخرى التي یتوجب علیھم أن یقوموا بھا، وكذلك بالنسبة 
لألطفال عندما ال یذھبون إلى المدرسة فنُمضي یومنا سویة. مع 
كوفید19- تحقق الكثیر من ھذه األمنیات. ونحن عالقون حالیاً مع بعضنا 
یوماً بعد یوم، نتمنى أن یكون متاحاً لنا القیام بالمزید من األشیاء. ومع 
ذلك یبدو أنھ علینا أن نعتاد على البقاء في المنزل ونحن محاطین بأسرتنا. 
وبدالً من االستیقاظ كل صباح ونحن خائفون من الیوم، یبدو أنھ من وبدالً من االستیقاظ كل صباح ونحن خائفون من الیوم، یبدو أنھ من 

األفضل أن نجد طرقاً جدیدة لتحسین بقائنا في المنزل. 
االتفاق على روتین یومي 

  

تحتاج العائالت إلى الروتین لتحدید وقت االستیقاظ، والطعام، والنوم. من تحتاج العائالت إلى الروتین لتحدید وقت االستیقاظ، والطعام، والنوم. من 
المھم لجمیع أفراد العائلة أن یكون لدیھم واجبات منزلیة وأن یتشاركون 
مسؤولیات الطبخ والتنظیف. نحتاج إلى خطط واضحة حول كیف یمكن 
لألطفال أن یحصلوا على مكان خاص للقیام بوظائف المدرسة وكیف 
یمكن للراشدین أن یعملوا من المنزل. باإلضافة إلى التخطیط لما یمكن 
أن تقوم بھ العائلة من أجل التسلیة، وبما أن النشاطات المنزلیة قد تغدو 
مملة لذلك ال بد من التخطیط للقیام ببعض التمارین الریاضیة وتنفس 
الھواء المنعش. وبكل األحوال كما قالت ساشا، یمكن أن یكون من الجید الھواء المنعش. وبكل األحوال كما قالت ساشا، یمكن أن یكون من الجید 

قضاء بعض الوقت وإفساح المجال ألنفسنا لنكون بمفردنا. 

تحدث عن المشكالت 
اجتماع العائلة بشكل متواصل قد یؤدي إلى الشعور بالغضب بسرعة اجتماع العائلة بشكل متواصل قد یؤدي إلى الشعور بالغضب بسرعة 
وحدوث الخالفات. إنھ من األفضل أن یتفق الراشدون مع األطفال على 
بعض الطرق الثابتة لمعالجة المشاكل. وعلى سبیل المثال عندما یتحول 
الخالف إلى توتر وتزید الكلمات والتصرفات من سوء الوضع، فمن 
األفضل االنفصال. یفضل دائماً تجنب قول أو فعل أشیاء في ِخضَّم لحظة 
الغضب والتي سوف تندم علیھا الحقاً. سیكون من المفید االنتقال إلى 
مكان أو زاویة منفصلة واستخدام تمرین التنفس البطيء لالسترخاء 

والتھدئة. والتھدئة. 

قد یكون من المفید إشراك طرف ثالث للتوسط والمساعدة في حل 
المسائل. ثم تعود للجلوس معھم بعد أن تتفقوا على أنك ھادئ بما فیھ 
الكفایة للحدیث مع بعضكم البعض. فإن أفضل طریقة لحل المشاكل ھو 

الحدیث. 
كل شخص یتكلم -فرداً تلو اآلخر- والجمیع یُصغي. إن الھدف ھو حل كل شخص یتكلم -فرداً تلو اآلخر- والجمیع یُصغي. إن الھدف ھو حل 
المشاكل، لذلك نحن بحاجة ألن نكون إیجابیون، دون إلقاء اللوم أو 
االتھام أو الضغینة على بعضنا البعض. تعلَّم أن تقوم بالتسویات، بحیث 
یشعر كل شخص أنھ تم االستماع إلیھ، وھذا سوف یقود إلى حل 

المشكالت وإلى إعطاء كل شخص جزء مما یرغب. 



الرسالة المفتاحیة (5) 
حل المشكالت 

   الحوار (3) 

لنبدأ الحوار   
یُعتبر البقاء في المنزل مع بعضنا أمراً رائعاً وصعباً في نفس الوقت، في البدایة دعونا 
نتحدث عماھو رائع. (یشارك الراشدون في البدایة ویقولون ما ھو الشيء الرائع بالنسبة 

لھم). 
 أسئلة موجھة للطفل  

ما ھو الشيء الرائع بالنسبة لكم والمتعلق ببقائنا مع بعضنا في المنزل أكثر من أي وقت ما ھو الشيء الرائع بالنسبة لكم والمتعلق ببقائنا مع بعضنا في المنزل أكثر من أي وقت 
مضى؟ 

قد یقول األطفال: 
 • " إنھ من الرائع أن أقوم بواجباتي المدرسیة معك.  أنا وأنت فقط، لذلك یمكنني أن أفھم كل شيء". 

 • "إنھ من الرائع أن یكون والدي في المنزل، ولیس في العمل كل الوقت". 
 • "إنھ من الرائع أن نبق مستیقظین جمیعاً لوقت متأخر في اللیل". 

قد یقول األطفال: 
 • "لقد أحببت فكرتك. ال أحد یصغي إليَّ عندما أشعر بالغضب. ھذا یجعلني أكثر غضباً". 
 • "یجب على معلمتي أن تصغي إلى جمیع أطراف الشجار ولیس فقط لطفل واحد". 

 • "یجب على أمي أن تصغي إليَّ عندما أغضب". 

لنبدأ الحوار   
تحدث سالم وساشا عن الشجارات العائلیة. یتشاجر أفراد العائلة أحیاناً عندما یغضبون أو یحبطون من بعضھم البعض. وفي 
بعض األحیان ینتھي بھم األمر إلى الشجار عندما یتعبون أو یملون أو یحتاجون فقط إلى بعض الوقت بمفردھم. قدمت ساشا 
نصیحة جیدة، فقد قالت إن أفضل طریقة لحل المشاكل في عائلتھا ھو أن یكون الشخص "أكثر صبراً وأكثر تفھماً، أو حتى 

أسرع في االعتذار وقول أنا آسف". أحببت نصیحة ساشا في حل الشجار األسري. 
إن الشجار مع عائلتك دائماً سيء. یمكننا أن نفكر سویة في طرق حل الشجارات العائلیة. لدي فكرة واحدة، عندما نشعر إن الشجار مع عائلتك دائماً سيء. یمكننا أن نفكر سویة في طرق حل الشجارات العائلیة. لدي فكرة واحدة، عندما نشعر 
بالغضب واإلحباط، فإننا نبتعد عن بعضنا البعض، نحاول إیجاد غرفة منفصلة أو ركن لنجلس فیھ ونقول "رجاءً، أنا أحتاج 
للخصوصیة" والجمیع یحترم ذلك. بعد حوالي 10 دقائق، یمكننا أن نسأل بعضنا "ھل أنت مستعد للحدیث؟"، إذا تشاجر أفراد 
العائلة فمن األفضل لھم أن ینتظروا بما فیھ الكفایة حتى یھدأ الطرفان ویصبحان جاھزین للحدیث. یجلس المتخاصمون فیما 
بعد ویتحدثون. یتحدث كل شخصٍ بدوره والجمیع یُصغي. الھدف ھو حل المشاكل، لذلك نحن نحتاج ألن تبق إیجابیاً دون لوم 
أو اتھام لبعضكم البعض، فعلى كل شخص أن یعطي الطرف اآلخر بعضاً مما یرید لحل المشكلة. ربما یمكننا تجنب الشجار 

بالدرجة األولى إذا بقینا ھادئین وتحدثنا. 
أسئلة موجھة للطفل  أسئلة موجھة للطفل  

ماذا لدیكم من أفكار أخرى لحل مشاكلنا ومن أجل تجنب الشجار؟ 



لنبدأ الحوار   
إن نصیحة ساشا تصلح أیضاً للمدرسة. قالت إن أفضل طریقة لحل المشكلة ھي أن تكون "أكثر صبراً، وأكثر تفھماً، إن نصیحة ساشا تصلح أیضاً للمدرسة. قالت إن أفضل طریقة لحل المشكلة ھي أن تكون "أكثر صبراً، وأكثر تفھماً، 
وحتى أسرع بقول أنا آسف". یتشاجر األطفال في المدرسة بعض األحیان. من األفضل عندھا أن نأخذ بنصیحة ساشا 
ونتجنب المشاجرات بأن نكون أكثر صبراً وتفھماً مع بعضنا. دعونا نتذكر أن نصغي عندما یكون ھناك أحد ما 
غاضب وأن نفھم لماذا ھو غاضب. في حال كان خطأك، فقل "أنا آسف". أما إذا كان الشخص اآلخر یتصرف بسوءٍ 
أو یضایقك أو یتنمر علیك، فیرجى أن تبلِّغ شخصاً راشداً وتتجنب الشجار. أخبر شخصاً راشداً، بحیث یمكنھ 

مساعدتك لحلھا. 
اقرأ ھذه الصفحة من القصة  

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My Hero is You%2C Storybook for Children on COVID-19 %28Arabic%29_0.pdf


صحیفة آریو 
معلومات للراشدین 
ال حدود لكوفید – 19

جمیعنا نتعلم القواعد الجدیدة نفسھا 
یمكن للراشدین أن یوضحوا بأن ھناك العدید من یمكن للراشدین أن یوضحوا بأن ھناك العدید من 
األشخاص الذین یعیشون في كل مخیم، وھذا 
األمر صعب خاصة بالنسبة التباع القواعد التي 
یمكن أن تحمیھم من كوفید19-. ومع أن األمر 
صعب بالنسبة إلى لیلى إال أنھا تبذل قُصارى 
جھدھا التباع نفس القواعد من أجل البقاء محمیّة. 

البقاء بأمان یواجھ مخاطر إضافیة في الحیاة داخل المخیم 
لیس لكوفید19- حدود. لقد أصاب الناس في جمیع أنحاء العالم. طار آریو إلى مخیم حیث یعیش 

أشخاص كُثر على مقربة من بعضھم البعض. 
یمكن للراشدین أن یعلّموا األطفال عن سبب عیش لیلى والكثیر من األطفال في المخیمات. یمكن أن یمكن للراشدین أن یعلّموا األطفال عن سبب عیش لیلى والكثیر من األطفال في المخیمات. یمكن أن 
یدفع الناس لالنتقال للعیش في المخیمات: مواقف خطیرة حیث الناس یتصارعون، أو ال یوجد ما 
یكفي من الطعام، أو ھناك فیضان أو حریق أو كارثة أخرى. فقد توجب على بعض األشخاص ترك 
منازلھم والذھاب إلى المخیم في بلد آخر للعیش بأمان. بینما ھناك آخرون یستطیعون العیش في مخیم 

آمن في بلدھم. معظم الناس تتمنى العودة إلى بیوتھا في یوم ما ولكن ھذا ال یتحقق دائماً. 
في ھذه المخیمات، ھناك أخطار أكبر تُحدق باألشخاص ومتعلقة بإصابتھم 

بكوفید19-. إنھ من الصعب على األطفال أن یتبعوا التعلیمات التي تقیھم في حال كانوا یعیشون في . إنھ من الصعب على األطفال أن یتبعوا التعلیمات التي تقیھم في حال كانوا یعیشون في 
أماكن مكتظة، مع نقص في الماء والصابون. في ھذه المواقف یتحول األطفال إلى أبطال عن طریق 

إیجاد طرق مبتكرة للبقاء بأمان من ھذا الفیروس. 
یمكنھم أن یشاركوا معلومات عن الطرق العملیة لمساعدة اآلخرین للبقاء بأمان بشكل یتناسب مع 

الحیاة في المخیم. 



   الحوار (6) 

لنبدأ الحوار   
أخذ آریو سارة وسام بعیداً. كوفید19- لیس لدیھ حدود. لقد سافر  لیس لدیھ حدود. لقد سافر 
عبر العالم، وقد أصاب الناس أینما ذھب – من أحد أطراف 
العالم  إلى الطرف المقابل- عابراً للحدود بین الدوّل ومصیباً 
الناس الذین یعیشون في بیوتھم أو في المخیمات. وقد وجد 
األشخاص األغنیاء والفقراء، وبغض النظر عن لون بشرتھم، 
وأعمارھم ودیانتھم. إذا نظرنا بقرب إلى الصورة، نستطیع أن 
نرى بأن آریو ھبط في مخیم حیث یعیش الكثیر من األشخاص 

بالقرب من بعضھم البعض. بالقرب من بعضھم البعض. 
 أسئلة موجھة للطفل  

ما ھي باعتقادك التحدیات التي ستواجھھا لیلى كونھا تعیش في 
المخیم وتحاول أن تبقى بأمان من فیروس كورونا؟ 

قد یقول األطفال: 
 • "ربما لیس لدیھا ما یكفي من المیاه لتغسل یدیھا". 

 • "قد یكون من الصعب الحفاظ على التباعد الجسدي في حال كان الكثیر من األشخاص یعیشون سویة". 
 • "إن كانوا یعیشون في خیمة واحدة، فكیف یمكن عزل والدتھا إن أصیبت؟!". 

لنبدأ الحوار   
إن الحیاة في المخیم صعبة للغایة، لذلك سیكون من األصعب بالنسبة للیلى أن تبقى بأمان من فیروس كورونا. سألت لیلى سؤاالً 
وجدتُ إجابتھ صعبة. سألت: "ھل صحیح أن األشخاص یمكن أن یموتوا نتیجة إصابتھم بفیروس كورونا؟" أتمنى أن تخلو حیاتك 

من أي أسى على اإلطالق. دعونا نقرأ كیف أجاب آریو على سؤال لیلى. 
اقرأ ھذه الصفحات من القصة 

الرسالة المفتاحیة (6) 
الجمیع بحاجة للحمایة  

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My Hero is You%2C Storybook for Children on COVID-19 %28Arabic%29_0.pdf


صحیفة آریو 
معلومات للراشدین 
كیف تتعامل مع الحزن؟ 

یمكن للراشدین أن یھیئوا األطفال للفقد 
تُعد ھذه النقاشات األكثر تحدیاً. فإن الراشدین مسؤولون عن حمایة األطفال، تُعد ھذه النقاشات األكثر تحدیاً. فإن الراشدین مسؤولون عن حمایة األطفال، 
حاول أن تبذل قُصارى جھدك في أن تبقیھم بأمان ومحمیین من األلم / 
األسى. لكن من المحزن أن ھذا لیس ممكن دائماً. إن واقع الحیاة یفرض على 
الراشدین تھیئة األطفال للعیش حتى لو كانوا مكسوري القلب. في حال أھمل 
الراشدون ھذا الحدیث فإنھم سیتركون األطفال غیر مھیئین ووحیدین، وھم 

بذلك یتجنبون توجیھھم بأمان من خالل الواقع. 

"ھل صحیح أن الناس یمكن أن یموتوا بسبب إصابتھم بفیروس 
كورونا؟" 

إن الجواب الصعب على سؤال لیلى "ھل صحیح أن الناس یموتون إن الجواب الصعب على سؤال لیلى "ھل صحیح أن الناس یموتون 
بسبب فیروس كورونا؟" ھو "نعم". من األفضل أن یكون الراشدون 
صادقین كي یثق بھم األطفال فیقولون الحقیقة. یحتاج الراشدون إلى 
الحدیث مع األطفال عن التعایش مع الموت. وبالنسبة لبعض األشخاص 
فإن اإلیمان والروحانیات مھمة لمساعدة األطفال على التعایش مع 
الموت. یمكن للراشدین أن یغیروا ھذا الحدیث لیتضمن أكثر األمور 

أھمیة في ثقافتھم وتقالیدھم ودیانتھم. 



لنبدأ الحوار   
سألت لیلى سؤاالً من الصعب اإلجابة علیھ، قالت: "ھل صحیح أن بعض األشخاص یموتون بفیروس كورونا؟" أجاب 
آریو على السؤال بقولھ: " بعض األشخاص ال یشعرون بالمرض على اإلطالق، لكن بعض األشخاص قد یمرضون بشدة 

والبعض منھم قد یموت". 
أنا أتمنى أن تخلو حیاتك من أي أسى. أنا وكل عائلتك واألشخاص الذین یحبونك سنقوم بكل ما نستطیع من أجل حمایتك. أنا أتمنى أن تخلو حیاتك من أي أسى. أنا وكل عائلتك واألشخاص الذین یحبونك سنقوم بكل ما نستطیع من أجل حمایتك. 
الموت ھو جزء من الحیاة، وھو یؤثر علینا كلنا. أنا ال أستطیع أن أحمیك من أن تختبر الموت. ھذه واحدة من الحقائق في 
حیاة كل واحد فینا والتي تسبب لنا المآسي. تَحدُث في حیاتنا الكثیر من المنعطفات والتقلبات وأنا ھنا لمساعدتك على 

تدبیرھا. 
نعم، ھناك بعض األشخاص الذین یموتون من جراء اإلصابة بكوفید19-. في أغلب األحیان ھم أشخاص كبار في السن . في أغلب األحیان ھم أشخاص كبار في السن 
أومن ھم مرضى باألساس بأمراض أخرى. یجب أن نكون أكثر حذراً عند حمایتنا لھؤالء األشخاص من اإلصابة. في 
بعض األحیان یموت اآلباء واألمھات وحتى األطفال من جرَّاء اإلصابة بكوفید19-. إن ھذا ال یحصل كثیراً، لكنھ قد 
یحصل. بعض األشخاص یمرضون ویموتون حتى لو كنا حذرین. ال یمكننا أن نلوم أحد فھذا لیس خطأ أحد. إن موت 

األشخاص الذین نحبھم ھو تجربة سنمر بھا جمیعاً في فترة ما من حیاتنا. 
عندما یموت أحدھم، سیساعدنا حقاً أن نتحدث عن مشاعرنا لشخص یھتم ألمرنا. یمكن أن نحضن بعضنا. كما یمكن أن عندما یموت أحدھم، سیساعدنا حقاً أن نتحدث عن مشاعرنا لشخص یھتم ألمرنا. یمكن أن نحضن بعضنا. كما یمكن أن 
نتشارك قصصنا عن ذكریاتنا عن الشخص المتوفى. فنحن نشتاق لألشخاص عندما یموتون. لكن عندما نتشارك الذكریات 

كیف كنا سعداء سویة، سنتذكر ھؤالء األشخاص ونبقیھم أحیاء في قلوبنا. 
سنتعلم اآلن الطریقة التي اقترحھا آریو على سارة، وسالم ولیلى إلدارة مشاعرھم عندما یشعرون بالحزن أو الخوف أو سنتعلم اآلن الطریقة التي اقترحھا آریو على سارة، وسالم ولیلى إلدارة مشاعرھم عندما یشعرون بالحزن أو الخوف أو 
عدم األمان. اقترح آریو أن یتخیلوا في عقولھم المنظر والشعور والرائحة الخاصة بمكان ما یجعلھم یشعرون بالسعادة. 
كما اعتقد بأن تخیل ضیف للذھاب معك إلى ھذا المكان سیساعدك على الشعور بأنك أفضل. یمكن أن یكون ھذا الضیف 
أي شخص أنت تختاره. اذاً، فكر في الشخص الذي ترید أن تأخذه معك إلى ذلك المكان. كما أقترح أن تأخذ بضع أنفاس 

عمیقة في ھذا التخیّل، كما تعلمنا سابقاً من أجل االسترخاء. 
ھذا التخیّل یمكن أن یساعدنا عندما نشعر بالحزن أو التوتر. اآلن في ھذه اللحظة نحن نستمتع بالقصة وھذا یجعلنا نشعر 

شعوراً جیداً. لذا دعونا نتذكر فیروس كورونا المخیف بكل أرجلھ، والذي یجعلنا كلنا نشعر بالخوف قلیالً. 

   الحوار (7) 

الرسالة المفتاحیة (7) 
التعامل مع الحزن  



لنبدأ الحوار   
اآلن، سوف نحاول إدارة مشاعر القلق. رجاءً، أغمض عینیك ولنبدأ بالتنفس. 

ببطء، وأنا أعدّ، خذ نفساً عمیقاً، 1...2...3...4...5. سنحتفظ بالشھیق، 1...2...3... ببطء، وبینما أعدّ، أخرج الزفیر، 
 .5...4...3...2...1

تذكر الوقت الذي شعرت فیھ باألمان. وتخیل صورة في رأسك حول كیف بدت، تذكر كیف شعرت في ذلك المكان. وحتى تذكر الوقت الذي شعرت فیھ باألمان. وتخیل صورة في رأسك حول كیف بدت، تذكر كیف شعرت في ذلك المكان. وحتى 
تخیل كیف كانت رائحتھ، اآلن تخیل أنك تحضر ضیفك معك إلى ذلك المكان اآلمن. دع نفسك تشعر باألمان. واآلن تذكر 

وقتاً سعیداً في ذلك المكان مع ضیفك. 
ببطء، وبینما أعدّ، خذ نفساً عمیقاً، 1...2...3...4...5. سنحتفظ بالشھیق، 1...2...3... ببطء، وبینما أعدّ، أخرج الزفیر، 

 .5...4...3...2...1
تذكر أنا ھنا كي أساعدك على البقاء بأمان، كلما شعرت بالحزن أو الخوف أو االرتباك، تذكر یمكننا دائماً الحدیث. 

ھیا نفتح أعیننا. ونعود من تخیلنا إلى بعضنا البعض، وأیضاً إلى لیلى وسارة وسالم وآریو. في قصتنا أخبر آریو لیلى بأنھ ھیا نفتح أعیننا. ونعود من تخیلنا إلى بعضنا البعض، وأیضاً إلى لیلى وسارة وسالم وآریو. في قصتنا أخبر آریو لیلى بأنھ 
ھو والكثیر من األشخاص یھتمون ألمرھا وألمر سارة وسالم. ھیا نقرأ ماذا أجابت لیلى. 

اقرأ ھذه الصفحة من القصة 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My Hero is You%2C Storybook for Children on COVID-19 %28Arabic%29_0.pdf


صحیفة آریو 
معلومات للراشدین 

متى نكون بمأمن من الشخص المصاب؟ 

أھالً بعودتك بعد كوفید19-
یلتقط بعض األشخاص فیروس كورونا ویمرضون، لكن الغالبیة یتحسنون. یلتقط بعض األشخاص فیروس كورونا ویمرضون، لكن الغالبیة یتحسنون. 
حالما یصبحون غیر معدِین، ینجلي الخطر عن االخرین. یجب - من الناحیة 
المنطقیة - أن نكون سعداء لرؤیتھم، ونأكل ونجتمع ونلعب معھم كما كانوا 
قبل المرض. لماذا ال یحدث األمر دائماً ھكذا؟ لماذا یتم رفض بعض 
األشخاص الذین أصیبوا بفیروس كورونا من قبل أصدقائھم وأسرھم 

ومجتمعاتھم؟ 

ال ینبغي للخوف أن یكون أقوى من العلم 
بالرغم من أن العلم یخبرنا بأن الشخص أصبح آمن اآلن، فإن بعض بالرغم من أن العلم یخبرنا بأن الشخص أصبح آمن اآلن، فإن بعض 
الناس ال یریدون أن یأخذوا أي فرصة ولذلك فھم یبقون بعیدین. إن بعض 
األشخاص المرضى یتم رفضھم أحیاناً من اآلخرین. والناس ال یحبون 
أن یتم رفضھم لذلك فھم یتظاھرون بأن صحتھم جیدة ویتابعون عملھم، 
فیذھبون إلى المدرسة ویجتمعون مع اآلخرین حتى لو كانوا مرضى 
بكوفید19-. لكن البعض اآلخر یحتاجون إلى أن یعملوا لیطعموا أسرھم، 

لذلك فھم یقررون العمل حتى لو كانوا مرضى. 
یساعد العزل الذاتي عندما تكون مریضاً على وقف انتشار الفیروس. یساعد العزل الذاتي عندما تكون مریضاً على وقف انتشار الفیروس. 
یمكن لألطفال أن یصبحوا أبطاالً ویتعلموا أن یكونوا مواطنین مسؤولین 
عندما یقولون بأنھم مرضى في حال كانوا كذلك، وبھذا یحصلون على 
الرعایة التي یحتاجونھا. یمكن لألطفال أن یتعلموا كیف یحبوا ویھتموا 
بالناس من بعید عندما یكونوا مرضى وأن یكونوا مستعدین لتقبل 
أصدقائھم وأسرھم عندما یعودون لحیاتھم حالما یصبحون غیر معدین. 



الرسالة المفتاحیة (8) 
أن تكون مواطناً عالمیاً 

   الحوار (8) 

لنبدأ الحوار   
شعر كل من سارة وسالم، ولیلى باألمان واالھتمام بعد أن طار آریو بھم حول العالم. في المحطة التالیة عرّفھم آریو على كیم، 

الذي شرح لھم كیف شعر عندما أُصیب بكوفید19-. 
أسئلة موجھة للطفل  

أول فكرة ترد إلى خاطري ھي، "إنني سعید ألنني لم أكن ھناك مع كیم عندما مرض. لماذا یا تُرى أفكر ھكذا؟" 

قد یجیب األطفال بـ: 
 • "یمكن لفیروس كورونا أن یقفز إلیك من كیم، وأنت ال ترید ان تمرض وتموت". 

 • "أنا سعید أیضاً ألنني لست ھناك". 
 • "ال أحد یرغب في أن یكون قریباً من شخص أصیب بكوفید19-". 

قد یجیب األطفال بـ: 
 • "سنجعلھم یعلمون بأننا لن نرفضھم". 

 • "یمكننا عرض المساعدة علیھم، مثل شراء الطعام لھم عندما یمرضون". 

لنبدأ الحوار  
نحن نعلم أن فیروس كورونا مخادع. وال نرى بأنھ ینتقل من شخص إلى آخر بسھولة. فإن ھذا الفیروس ال یؤثر على جمیع 
األشخاص بنفس الطریقة. فبعض األشخاص یمرضون جداً والبعض اآلخر أقل. أحیاناً ال نستطیع أبداً أن نقول إن الناس لدیھم 
الفیروس. لیس كل األشخاص الذین یمرضون یخبرون اآلخرین، فھم یبقون ذلك سراً. في بعض األحیان یتم رفض األشخاص 
عندما یمرضون، یبقونھ سراً ألنھم ال یریدون أن یخسروا أصدقائھم. ولذلك ومن أجل إبقاء الجمیع محمیون من فیروس كورونا، 

من المھم أن یقول كل واحد فینا حالما یشعر بالمرض: " أشعر بالمرض، أحتاج مساعدتك". 
أسئلة موجھة للطفل  أسئلة موجھة للطفل  

ما الذي یمكننا فعلھ لنشجع كل واحد على الحدیث فوراً بصوت مرتفع عندما یمرض؟ 

لنبدأ الحوار  
فیروس كورونا ال یبق في جسد الشخص إلى األبد، وھذا ما یدعو إلى االرتیاح. عندما یصبحون غیر معدین ال داعي للقلق ألننا فیروس كورونا ال یبق في جسد الشخص إلى األبد، وھذا ما یدعو إلى االرتیاح. عندما یصبحون غیر معدین ال داعي للقلق ألننا 
لن نلتقط الفیروس منھم. إنھم نفس الشخص الذي كانوا علیھ قبل المرض. إنھ من اآلمن أن نتحدث ونلعب ونكون سویة. سیشعر 
الناس باألمان لقول "أنا مریض" عندما یعلمون أنھم سیحصلون على دعمنا. ھناك العدید من الطرق اللطیفة واآلمنة التي یمكننا 
أن نبدي دعمنا عن طریقھا. یمكن للراشدین أن یساعدوا عن طریق تقدیم الطعام والدواء لألشخاص المرضى وتیسیر مھماتھم. 
كما یمكن للراشدین واألطفال أن یتصلوا بھم وإخبارھم بأنھم یھتموا ألمرھم. یمكن لألطفال أن یقلدوا ما فعلتھ لیلى ویغنوا 

للمرضى من خالل نافذتھم. واألھم ھو أن نتذكر أن نھتم بالمرضى خاصة إن كانوا من كبار السن أو وحیدین. 



لنبدأ الحوار  
بالعودة إلى قصتنا، قد شارفنا على نھایتھا. أعاد آریو سارة إلى سریرھا، لقد انتھت رحلتھا حول العالم. عندما بدأت سارة رحلتھا 
كانت خائفة وشعرت أن فیروس كورونا قد سرق منھا حیاتھا. أرادت أن تكون البطلة وتحمي نفسھا وتخبر األطفال حول العالم 
عن الطریقة التي سیكونون فیھا بأمان. لم تستطع أن تغفو عندما خلدت للنوم. وعندما ھمّ آریو بالرحیل، قالت لھ سارة "أنت 

بطلي". لقد تخیلتُ آریو وھو یبتسم لسارة ویقول "أنت بطلتي أیضاً یا سارة". 
أسئلة موجھة للطفل  

ما الذي فعلھ آریو وسارة وجعلھم بطلین؟ ما الذي فعلھ آریو وسارة وجعلھم بطلین؟ 

قد یجیب األطفال بـ: 
 • "لقد أخبروا األطفال حول العالم كلھ كیف یكونون بأمان، وكیف یتجنبون التقاط فیروس كورونا". 

قد یجیب األطفال بـ: 
 • "أن یغسلوا أیدیھم بالماء والصابون". 

 • "أن یبقوا في المنزل". 
 • "إذا ذھبت إلى اللعب في الخارج، لن ألمس عیوني أو أنفي حتى أغسل یدي". 

 • "یجب عليّ أن أرتدي الكمامة عندما أذھب خارج المنزل". 

لنبدأ الحوار  
لنبدأ الحوار   

لقد كانوا أبطاالً ألنھم ذھبوا حول العالم وتأكدوا من أن جمیع األطفال عرفوا كیف یحمون أنفسھم من أن یصابوا بفیروس 
كورونا. 

أسئلة موجھة للطفل  
ماذا تَعلَّم جمیع األطفال أن یفعلوا لیكونوا محمیین؟ 



لنبدأ الحوار  
إنھ من المھم أن نتذكر كل قواعد الوقایة لتجنب العدوى بفیروس كورونا: 

• اغسل یدیك بالماء والصابون عدة مرات في یوم. 
• ال تلمس عیونك أو أنفك حتى تغسل یداك. 

• ابقَ في البیت أو قریباً من البیت إذا اردت أن تلعب خارجاً. 
• تجنب تجمعات الناس الكبیرة. 
• ضع كمامة خارج المنزل. • ضع كمامة خارج المنزل. 

• حافظ على التباعد الجسدي عندما تكون خارج المنزل. 
• اتبع قواعد المدرسة للبقاء آمناً عندما تعود إلیھا. 

إن التقطت فیروس كورونا أو إن كان لدیك أعراض ویمكن أن تكون مصاباً بالفیروس، كُنْ بطالً ومسؤوالً. أخبر بسرعة 
األشخاص القریبین منك بحیث یمكنك أن تبقیھم بأمان وال تعدیھم. عندما تعلم أن ھناك من ھو مریض، اعِرضْ علیھ مساعدتك 

اللطیفة. وفي النھایة، عندما یستعیدون عافیتھم مجدداً، كُنْ موجوداً معھم كما كنت سابقاً قبل أن یمرضوا. 
أسئلة موجھة للطفل  

ھل لدیكم أي سؤال حول أي مما قرأناه لنتحدث عنھ؟ ھل لدیكم أي سؤال حول أي مما قرأناه لنتحدث عنھ؟ 
لنبدأ الحوار   

عندما نجتمع سویة، نستطیع أن نحافظ على بعضنا محمیین. دعونا نرجع إلى سارة. إنھا اآلن في سریرھا...  
اقرأ ھذه الصفحة من القصة 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My Hero is You%2C Storybook for Children on COVID-19 %28Arabic%29_0.pdf


صحیفة آریو 
معلومات للراشدین 
أنت البطل! 

شكراً لكم أیھا الراشدون! 
لقد انتھت القصة، وقد شاركتم األطفال الكثیر من المعلومات المھمة حول 

كیف یمكن أن یُبقوا أنفسھم واآلخرین آمنین من فیروس كورونا. 
تستطیع أن تشعر بالفخر اآلن، فإن أطفالك یمكنھم أن یكونوا أبطاالً 

ویساعدوا في حمایة اآلخرین. 
رجاءً تابعوا الحدیث مع أطفالكم حول الرسائل التي تعلمتموھا جمیعاً من رجاءً تابعوا الحدیث مع أطفالكم حول الرسائل التي تعلمتموھا جمیعاً من 

ھذه القصة. 



الرسالة المفتاحیة (9) 
بطلتي أنتِ 

   الحوار (9) 

لنبدأ الحوار   
أحببت ھذه الصورة األخیرة من الكتاب القصصي حیث سارة وأمھا تبتسمان أحببت ھذه الصورة األخیرة من الكتاب القصصي حیث سارة وأمھا تبتسمان 
وتتعانقان. في البدایة كانت سارة بائسة. اآلن سارة تبتسم. لقد تحدثت مع أمھا 
وشاركتھا كل شيء عن مغامراتھا حول العالم. قالت والدة سارة: "أنتِ بطلتي 
الكبیرة". ابتسامة سارة الكبیرة تقول بأنھا موافقة. تشعر سارة بأنھا قویة كبطلة ألنھا 
تعلم اآلن كیف تحمي نفسھا من فیروس كورونا، وتشعر بأنھا تستطیع مساعدة 

اآلخرین من أجل أن یحموا أنفسھم.  
أسئلة موجھة للطفل  

ھل یمكنكم أن تشاركونا قصصكم حول األوقات التي كنتم فیھا أبطاالً فقمتم بحمایة ھل یمكنكم أن تشاركونا قصصكم حول األوقات التي كنتم فیھا أبطاالً فقمتم بحمایة 
أنفسكم أو وقایتھا أو حمایة اآلخرین ووقایتھم من اإلصابة بفیروس كورونا؟ 

قد یقول األطفال: 
 • "خرجت جدتي للتسوق، وقد الحظتُ أنھا نسیت كمامتھا فركضتُ لجلبھا لھا". 

 • "لقد كان والدي مصاباً بفیروس كورونا، وكان أخي الصغیر یتسلل دوماً إلى غرفتھ لیلعب معھ. فقمت بإغالق باب غرفة 
   أبي وأخذت أخي الصغیر إلى النافذة حیث قمنا بوجوه مضحكة ألبي من خالل النافذة." 

لنبدأ الحوار   
ھناك العدید من القصص التي تظھر أنكم تعلمتم الكثیر. اآلن وبعد أن عرفتم كیف ستصبحون أبطال فیروس كورونا، أصبح 

بإمكانكم حمایة أصدقائكم وعائالتكم وإظھار كیف یمكنھم أن یحموا أنفسھم. 
بطلتي أنتِ! 

اقرأ ھذه الصفحة من القصة 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My Hero is You%2C Storybook for Children on COVID-19 %28Arabic%29_0.pdf


یُوضح ھذا الفیدیو قصة سارة من خالل فیلم رسوم المتحركة 
قصیر وجمیل. إذا كان االتصال عبر االنترنت یساعدك، 
یمكنك مشاھدتھ مع أطفالك ومن ثم الحدیث عنھ سویة 
وإعطاء آرائكم حولھ، یمكنك طرح أسئلة على األطفال مثل: 
"ما الذي أحببتھ في الفیلم؟ ما الذي تعلمتھ من الفیلم؟". 

- بطلتي أنتِ، كیف یمكن لألطفال محاربة كورونا كوفید- 19، كتاب قصصي متوفر بـ 135 لغة: 

https://interagencystandingcommittee.org/my-hero-is-you

- مبادرات ومواءمات على مستوى البلدان لقصة بطلتي أنتِ، كیف یمكن لألطفال محاربة كوفید- 19: 

https://interagencystandingcommittee.org/adaptations-my-hero-is-you

- فیلم للرسوم المتحركة یستند إلى قصة بطلتي أنتِ، كیف یمكن لألطفال محاربة كوفید - 19: 

https://www.youtube.com/watch?v=FdO7MHlCkys

روابط ومصادر أخرى لقصة بطلتي أنتِ : 

https://www.youtube.com/watch?v=FdO7MHlCkys
https://interagencystandingcommittee.org/my-hero-is-you
https://interagencystandingcommittee.org/adaptations-my-hero-is-you
https://www.youtube.com/watch?v=FdO7MHlCkys
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