كيف تجعل المنزل

مكانً ا آمنً ا لألطفال
والمراهقين؟
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رؤيتنا
تتمثل رؤيتنا في عالم يحصل فيه كل طفل على حقه في البقاء والحماية
والتنمية

رسالتنا
تتمثل رسالتنا في تحقيق إنجازات في طريقة تعامل العالم مع األطفال وإحداث
تغيير فوري ودائم في حياتهم.

الوثائق (كتيبات  ،ملصقات  ،إنفوجرافيك  ،إلخ) أنتجتها هيئة إنقاذ الطفولة في المكسيك استجابة لـ  COVID-19هي
نقال عن المصدر .ألي سؤال من
جزئيا ،
كليا أو
ً
ً
ملكية فكرية لهيئة إنقاذ الطفولة في المكسيك ،قد يتم إعادة إنتاج النشر ً
فضلك اكتب إلى  sandy.poire@savethechildren.orgهيئة إنقاذ الطفولة في المكسيك © أبريل 2020
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أدت جائحة فيروس كورونا إلى دخول الجميع في الحجر المنزلي للحد من خطر
معا بشكل صحي  ،يجب أن تكون منازلنا
انتقال العدوى ومن أجل أن نعيش ً
مساحات آمنة حيث يمكن لألطفال والمراهقين تلبية احتياجاتهم األساسية
والشعور باألمان.
على نفس القدر من األهمية يجب أن يشعروا بأن األخرين يستمعون إليهم ،
وأن رأيهم يأخذ في االعتبار وأن األخرين يقبلونهم كما هم .المساحة االمنة
أيضا مكان يكون فيه البالغون أنفسهم علي وعي وادراك بواقعهم
ً
وبمشاعرهم وأفكارهم.
وفقا لسنه وشخصيته.
ً
أيضا أن احتياجات كل شخص واهتماماته تختلف
تذكر ً
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كيفية إنشاء مساحة آمنة
لألطفال والمراهقين في
المنزل:
تحديد احتياجات عائلتك
-1
هناك الكثير من المعلومات حول ما يجب فعله أثناء الوجود
في الحجر المنزلي .أهم شيء هو تكييف خطتك مع
احتياجات وطبيعة عائلتك
تحديد نظام دائم/روتين
-2
يأخذ في االعتبار أنشطة األطفال والبالغين على حد سواء
حتى تتمكن من تنظيم أوقات للتعلم والعمل المنزلي
والتفاعل بين جميع أفراد األسرة
توزيع األعمال المنزلية
-3
غالبا على عاتق النساء مع أنه يجب عليهن
يقع هذا العمل
ً
أيضا القيام بوظائفهن الرسمية .البد من توزيع هذه المهام
ً
بشكل عادل بين الجميع
رعاية األطفال والمراهقين
-4
يمكنك تقليل خطر العدوى في عائلتك من خالل الحفاظ
نظيفا والتأكد من التزام الجميع باإلجراءات
ً
على منزلك
الوقائية
تعزيز عالقتك مع أطفالك
-5
اغتنم هذه الفرصة للتواصل مع أطفالك وجعلهم يشعرون
بالحماية واالستقرار
تشجيع األطفال والمراهقين على المشاركة
-6
أعطهم الفرصة في اتخاذ القرارت التي تهمهم .ضع في
اعتبارك أن اتخاذ القرارات بما يتناسب مع سنهم أمر جيد
لنموهم
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كيفية إنشاء مساحة آمنة
لألطفال والمراهقين في
المنزل:
تعزيز التعلم
-7
اجعل منزلك مكانً ا للتعلم وتذكر أن تكون مرنً ا وأن تستخدم
المساحات والموارد المتاحة لك
دعم عواطف األطفال والمراهقين
-8
استخدم التعاطف  ،وال تحكم على عواطفهم  ،وعلمهم أن
يعبروا عن أنفسهم بطريقة صحية
حماية األطفال والمراهقين من اإلساءة
-9
تحلي بالصبر وحدد احتياجاتهم وابحث عن األسباب الحقيقية
لسلوكهم حتى تتمكن من دعمهم عن طريق الحصول على
أفضل معاملة
المرونة/كن مرنا
-10
حتى يتمكنوا من التعلم من الوضع الحالي والخروج أقوى
والتغلب على هذا الوضع بشكل صحي
الحياة معا على قدم المساواة
-11
تجنب القوالب النمطية القائمة علي النوع االجتماعي واخلق
مساحات خالية من العنف حيث يمكن للفتيات والفتيان
مشاركة نفس األماكن واألوقات للعب واالستمتاع.
الحد من مخاطر الحوادث في المنزل
-12
حدد المخاطر وقم بوضع خطة عائلية لكيفية االستجابة قبل
وأثناء وبعد وقوع الخطر
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تحديد احتياجات
عائلتك

جدا مالحظة ما تحتاجه عائلتك لتنظيم هذه االحتياجات أثناء
كل عائلة لديها سماتها الخاصة ،لذلك من المهم ً
الحجر المنزلي.
ضع في اعتبارك العوامل التالية:

الطعام والحالة الصحية لكل فرد من أفراد األسرة والوقت
-1
الذي يقضونه في العمل والتعلم
األوقات التي يمكن للكبار فيها القيام بالمهام المنزلية و
-2
التنظيف

أنظمة الحماية والنظافة إذا اضطر أحد أفراد األسرة
-3
للمغادرة للعمل.
كيفية المشاركة العادلة في واجبات الرعاية بين أفراد
-4
األسرة البالغين.

حماية األسرة  ،وجعل االتصاالت وأرقام الطوارئ  ،و أرقام
-5
أفراد العائلة  ،ومؤسسات الدعم االجتماعي في متناول الجميع.

NÚMEROS DE CONTACTO
EN CASO DE EMERGENCIA

911

AMBULANCIA

AMBULANCIA

911
POLICIA

911
BOMBEROS

الرعاية الذاتية  ،مع مراعاة االحتياجات من حيث الترفيه
-6
واالسترخاء والحياة األسرية
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وضع نظام دائم/روتين

من أجل وضع نظام/روتين صحي يحقق األمن ويمكن الحفاظ عليه بمرور الوقت من المهم موازنة
احتياجات وأنشطة األطفال والمراهقين مع تلك الخاصة بالبالغين.
بعض الخطوات لتحديد نظام/روتين األسرة الجيد هي:
كعائلة  ،حدد األنشطة اليومية ومتى يجب
-1
عليك القيام بها
إدراج أنشطة أخرى تهم الفتيات والفتيان ،
-2
واالتفاق على األوقات بالنسبة لهم .بعض األمثلة:
التعلم من خالل اللعب والفن
•
تمرين بدني
•
استرخاء والتسلية
•
العناية الذاتية الشخصية
•

ضع في اعتبارك أن الفتيات والفتيان يكملون
-3
األنشطة بشكل أبطأ  ،لذا من األفضل أن يكون لديهم
يوميا حتى يتمكنوا من قضاء
عدد قليل من األنشطة
ً
الوقت الذي يحتاجونه للقيام بها قسم األنشطة على
مدار األسبوع
صارما
فرضا
ً
اعتبار النظام/الروتين مرنا وليس
-4
ً
مصدرا
للجداول الزمنية والواجبات منعا من أن يصبح
ً
للتوتر والقلق للفتيات والفتيان.

ابدأ اليوم بالتخطيط لما ستفعله مع أطفالك ؛
-5
بحيث يمكنك تشجيعهم على المشاركة والمساعدة في
اتخاذ القرارات.
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توزيع األعمال
المنزلية

بشكل عام  ،تكون المرأة مسؤولة عن األعمال المنزلية وكذلك رعاية األطفال .باإلضافة إلى وظائفهن
الرسمية مما يعتبر ضغط كبير عليهن
لذلك فمن المهم ان يكون هناك توزيع عادل لألعمال المنزلية و العناية باالطفال خاصة انه اثناء الحجر
المنزلي يكون هناك المزيد من العمل حيث سيكون األطفال في المنزل طوال الوقت  ،مما يتطلب رعاية
مستمرة وخلق المزيد من األعمال المنزلية

للقيام بذلك  ،يجب مراعاة:
عمل قائمة بجميع المهام التي يجب القيام بها  ،بما في
-1
ذلك أنشطة التنظيف  ،وإعداد الطعام  ،والترفيه  ،وأنشطة
المدرسة والعمل  ،وشراء المواد الغذائية واإلمدادات  ،ورعاية
األطفال  ،والمسنين أو المرضى  ،ورعاية الحيوانات األليفة
،وأمور أخرى.

-2

تعيين واجبات تتماشى مع قدرات كل شخص مع مراعاة

أن هناك أنشطة ال يمكن القيام بها إال من قبل البالغين.
أ.
وفقا
ً
أشرك األطفال في المهام التي يمكنهم القيام بها
لمرحلة تطورهم .على سبيل المثال :المحافظة على منطقة
لعبهم مرتبة أو المساعدة في أنشطة أخرى تحت إشراف الكبار.
تخصيص وقت للعمل ورعاية األطفال ؛ إذا كان يجب
ب.
هدفا للعمل
ً
على جميع البالغين العمل من المنزل  ،فحدد
دائما لرعاية
واتفقوا على جداول زمنية حتى يتوفر شخص ما
ً
األطفال أو المرضى.
اذا اضطر شخص ما في المنزل للذهاب إلى العمل ،
ج.
أيضا باألطفال والمراهقين وكبار السن
فمن المهم أن يعتني ً
أو المصابين بأمراض عند عودتهم .وهذا يضمن أن أولئك الذين
أيضا الراحة.
بقوا في المنزل يمكنهم ً
تبديل المسؤوليات بحيث تتاح للجميع الفرصة للقيام
د.
باألشياء بشكل مختلف.
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توزيع األعمال المنزلية
مراجعة توزيع المهام باستمرار .عند القيام
-3
بالمهام  ،تحدث عن احتياجاتهم وكيف يشعرون ،
وقم بتغييرها إذا شعرت بضرورة ذلك .قد يوافقون
على إعادة تعيين المهام في كثير من األحيان  ،على
سبيل المثال  ،على أساس أسبوعي.
حافظ على المرونة واالنفتاح على التغيير،
-4
مع إدراك أن إعادة تعيين المسؤوليات يعني
االضطرار إلى القيام بأشياء جديدة أو تغيير الطريقة
التي تعمل بها .ضع في اعتبارك أن تعليم شخص
ما القيام بمهمة جديد يحتاج إلى الوقت والطاقة.
قم بتدوين نشاط التعليم في األنشطة التي سيتم
تنفيذها واختر لها وقت مناسب ال يزيد الضغط على
من سوف يقوم بالتعليم .هذه فرصة جيدة للتعلم
والتأكد من أن المسؤوليات مقسمة بعدالة  ،حتى
بعد الحجر المنزلي.

التركيز علي إدارة العواطف كجزء من
-5
مهام تقديم الرعاية .بشكل عام  ،تكون األمهات
أيضا عن الحفاظ على االستقرار
مسؤوالت ً
العاطفي للعائلة  ،وأثناء الحجر المنزلي يمكن أن
تصبح هذه المهمة أكثر صعوبة بسبب الخوف
والتوتر وعدم اليقين والملل وغيرها .لذلك  ،من
المهم أن تعتبر هذه المهمة مسؤولية جميع
البالغين المتوفرين  ،بحيث يتحمل كل شخص
المسؤولية عن عواطفه وفي نفس الوقت  ،يدعم
األطفال في إدارة العواطف التي يثيرها الموقف.

تذكر أن األمر ال يتعلق بالمساعدة  ،بل
-6
يتعلق بتحمل المسؤولية .هناك فكرة أننا عندما
نقوم باألعمال المنزلية أو نعتني بشخص ما ،
فإننا نساعد الشخص الذي يقوم بالمهمة عادة
(عادة األمهات) .ومع ذلك  ،يجب أن نتذكر أن األسرة
بأكملها مسؤولة عن هذه المهام وتوزيعها بشكل
عادل هي أفضل طريقة لتحمل المسؤولية
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رعاية األطفال
والمراهقين

وفقا الحتياجاتهم ومرحلة نموهم ،
ً
عند البقاء في المنزل  ،من المهم مراعاة احتياجات األطفال والمراهقون
مع مراعاة الوضع الخاص الذي نحن فيه .بعض التوصيات لذلك هي:

وضع تدابير وقائية.
-1
على الرغم من أن المعلومات المتاحة عن فيروس كورونا ال تشير إلى أن
األطفال والمراهقين هم من المجموعات االكثر عرضة للخطر  ،فإن هذا
ال يعني أنهم محصنون ضد المرض .لذلك من المهم اتخاذ نفس التدابير
وفقا لمرحلة
ً
الوقائية .تأكد من شرح و توضيح كيفية رعاية أنفسهم
تطورهم .على سبيل المثال  ،بالنسبة للفتيات والفتيان الذين تتراوح
أعمارهم بين  3و  6أعوام  ،يمكن أن يكون استخدام األغاني واأللعاب
استراتيجية جيدة.
متابعة اإلجراءات.
-2
تذكر أن متابعة التدابير الوقائية أمر ضروري لرعاية األطفال واألسرة.
حاول أن تشاركهم أهمية تنفيذها ومتابعتها بطريقة إبداعية حتى يفعلوا
ذلك بكل سرور وعناية .على سبيل المثال  ،اغسل أيديهم بأغنية أو اظهر
لهم كيفية السعال والعطس بشكل سليم.
تجنب الجوائز والمكافآت.
-3
عندما تتم مكافأة أفعال األطفال  ،تفقد المعنى الحقيقي ألهمية
االعتناء بأنفسنا والعائلة والمجتمع .ابحث عن طرق أخرى للتأكد من
قيامهم بهذه األشياء  ،مثل مرافقة األطفال الصغار لغسل أيديهم ،
ً
مثال لهم لتعلم كيفية العناية
دائما
بدال من مجرد مطالبتهم بذلك ؛ كن
ً
ً
بأنفسهم.
الحظ واستمع.
-4
من المهم االنتباه إلى األعراض التي قد تكون لدى الفتيات والفتيان.
استمع بعناية لما يشعرون به وصدقهم في جميع األوقات .قبل كل
شيء  ،من المهم التواصل بشكل فعال مع األطفال الذين هم في
مرحلة النمو  ،باألخص المراحل التي يتم فيها التواصل بطرق غير اللغة
المنطوقة (ليس فقط بالتحدث)
التواصل باستمرار.
-5
استمع بعناية لمخاوفهم أو أسئلتهم وأجب عليهم بوضوح  ،عدة مرات
حسب الضرورة .اشرح لهم الوضع الذي نعيش فيه وأسباب اإلجراءات
وفقا لمرحلة تطورهم  ،يحصل األطفال والمراهقون
ً
الوقائية .تذكر أنه
على المعلومات ويعبرون عن مخاوفهم بطرق مختلفة.
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رعاية األطفال والمراهقين

حافظ على مساحة نظيفة وآمنة.
-6
اتبع التوصيات لتنظيف وتطهير المنزل .عندما يغادر
شخص ما ويعود  ،من الضروري تجنب االتصال
باألطفال  ،خاصة إذا كان عمرهم أقل من عام واحد ،
حتى يتم اتخاذ جميع إجراءات التنظيف (تغيير المالبس ،
االستحمام).
راقب اتصال الفتيات والفتيان واألطفال مع
-7
األشخاص في األماكن العامة.
إذا اضطررت  ،ألي سبب من األسباب  ،إلى الخروج
مع أطفال  ،أو فتيات أو فتيان صغار  ،تجنب مالمسة
اآلخرين لهم أو تقبيل أيديهم أو خدودهم .إذا خرجت،
تجنب االقتراب من األطفال والرضع لتجنب انتقال
العدوى.
أبق على اتصال.
-8
بقدر اإلمكان  ،من المهم إبقاء األطفال بالقرب من
ضروريا،
مقدمي الرعاية بشكل منتظم .إذا كان العزل
ً
فيجب إجراء االتصال من خالل وسائل أخرى  ،على
سبيل المثال  ،عن طريق الهاتف أو مكالمة الفيديو
حيثما أمكن.
الرعاية في حالة األعراض.
-9
إذا كان الطفل أو المراهق يعاني من أعراض  ،فمن
ً
معزول مع مقدم الرعاية األساسي
المهم إبقائه
أو شخص ليس في إحدى الفئات المعرضة للخطر.
تواصل مع الطاقم الطبي واتبع توصياتهم .اشرح
لألطفال بوضوح الرعاية التي يجب أن يتلقوها ،
دائما على معاملة أجسادهم بالحب والحنان
وشجعهم
ً
واالحترام والمودة .في حين أن معظم مرضى
األطفال هم حاالت غير معقدة (نسبيا يسهل التعامل
معها)  ،فمن المهم اتباع جميع تدابير الرعاية الموصى
بها.
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تعزيز عالقتك مع
أطفالك

قد يكون البقاء في المنزل مع أطفالك فرصة رائعة لتقوية الروابط بينكما .بعض اإلجراءات التي يمكن أن
يكون لها تأثير كبير هي:

ً
حاضرا
كن

وابحث عن لحظات لتكون مع بناتك
وأوالدك .انتبه لهم بطريقة واعية  ،دون
أي تشتيت مثل التلفزيون أو الهاتف.

العب مع
أطفالك

خصص وقت لممارسة ألعابهم .دعهم
يكونوا أبطال في لعبتهم الخاصة.

شارك
اهتماماتك مع
أطفالك

إذا كنت تحب القراءة  ،أو تروي القصص  ،أو ترقص  ،أو تصلح األشياء
كثيرا أو أي نشاط
فيلما متحركًا يعجبك
في المنزل  ،أو تطبخ  ،أو تشاهد
ً
ً
آخر تستمتع به  ،فستكون فرصة جيدة لمشاركة شيء ما عن نفسك
معا
وقضاء وقت ممتع ً

اسأل عن
اهتماماتهم

واألشياء التي يرغبون في القيام بها
بشكل أفضل  ،حتى تتمكن من التعرف
عليهم بشكل أفضل وتعزيز التواصل.

تذكر أنك
تحبهم دون
قيد أو شرط

عندما يستيقظون ويذهبون إلى النوم ،
يمكنك أن تخبرهم عن مدى حبك لهم بغض
النظر عما إذا كان لديهم لحظات سيئة أو
يسيئون التصرف ؛ هذا سيساعدهم على
معرفة أنك تحبهم وتقدرهم كما هم.
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نشاط
كيف يمكنك أن تكون حاضرا فعاال مع أطفالك؟
التواجد الفعال هو طريقة للتواصل مع أطفالك لتقوية روابطكم .يتيح لك التعرف عليهم أكثر
والتواصل بشكل أفضل.
خطوات:
أول شيء هو أن تدرك أنه  ،لمدة
-1
تقريبا  ،يجب ان يكون اهتمامك
 15دقيقة
ً
على التواجد مع أبنائك وبناتك  ،لذلك
سيكون من الضروري اختيار مساحة مع
القليل من عوامل التشتيت بالنسبة لك.
ال داعي أن يكون وقت إلخبارهم
-2
بشيء  ،ولكن لمراقبتهم  ،يمكنك اقتراح
لعبة أو نشاط
غالبا ما يكون من الصعب على
-3
ً
البالغين أن يكونوا مع أطفال أو مراهقين
دون أن يكونوا هم من يقود أو يعطي
توجيهات أو يصححون  ،ولكن في
هذا الوقت  ،من الضروري التخلي عن
السيطرة من أجل التواصل مع أي هدف
آخر غير كونك موجود/ة و تستمع/ي بعناية
انظر إلى أعينهم  ،شارك
-4
قدر اإلمكان .الجوانب التي تعزز هذه
الممارسة:
 الرابطة العاطفية إذا كنت تمارس هذا باستمرار ،فإن هذهالممارسة تولد اتصال عاطفي أفضل مع
أطفالك
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6

تشجيع األطفال
والمراهقين على
المشاركة

جميعا أن نقول ما نفكر به وأن صوتنا يستمع إليه ويؤخذ في
مالحظات :المشاركة تعني أنه يمكننا
ً
االعتبار من قبل اآلخرين .وهذا يشمل األطفال والمراهقين  ،الذين لديهم الحق في االنخراط ويعتبر
منزلهم مساحة ذات أولوية للقيام بذلك .من أجل تعزيز وتسهيل مشاركتهم يجب علينا

• خذ الوقت الكافي لمعرفة ما يفكرون به
وما يقترحون القيام به  ،وسوف تدرك مدى
قدرتهم  ،ومدى فهمهم لما يحدث ومدى
إبداعهم.
• النظر في مقترحاتهم  ،كثير منهم يريدون
المساهمة وهي وسيلة لخلق االنتماء
والروابط مع بيئتهم.
• استمع بغرض معرفة ما يفكرون به والتعرف
عليهم بشكل أفضل  ،دون حكم أو تحيز فيما
إذا كانت مقترحاتهم صحيحة أم خاطئة.

• خذ في االعتبار أن لديهم أفكارهم الخاصة
وقد يفكرون بشكل مختلف عنك ؛ وقد
معا حتى يشعروا أنه لهم
يعقدون اتفاقيات ً
رأي في القرارات.
• الثقة في قدراتهم  ،ألنهم عندما يواجهون
التحديات  ،لديهم الفرصة لتوسيع حدودهم
الخاصة  ،للتعرف على أنفسهم بشكل أفضل،
لتجربة أشياء جديدة وتحسين احترامهم لذاتهم.
• دعهم يتخذون قراراتهم بأنفسهم ؛ ضع في
اعتبارك مرحلة تطورهم وتذكر أنهم قادرون
على االختيار .احترام آرائهم والسماح لهم
بالمشاركة يعني أنهم يصلون إلى مرحلة
المراهقة بقدرات أكبر  ،واحترام أكبر للذات
واستقاللية.
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تشجيع األطفال والمراهقين على المشاركة
بعض النصائح لتسهيل المشاركة في المنزل
• مع الفتيات والفتيان:
إجعل من السهل عليهم الوصول إلى
-1
مالبسهم واختيار ما يريدون ارتداءه .حتى لو لم
جيدا أو في غير مكانه  ،فهو تمرين
يكن يبدو ً
صغير له تأثير كبير على استقالليتهم
عندما يرفض األطفال والمراهقون القيام
-2
بشيء ما  ،اسأل عما إذا كانوا يريدون القيام بذلك
بشكل مختلف أو االتفاق على أوقات للقيام
بذلك.
اتفق على األنشطة الروتينية والترتيب
-3
ً
متضمنا
الذي ستقومون بتنفيذه كعائلة
إقتراحاتهم
االستفادة من المواقف اليومية للعمل
-4
على بناء الثقة  ،والسماح لهم بالمشاركة في
األنشطة التي يهتمون بها  ،مع االهتمام
بسالمتهم في جميع األوقات.
تقبل "ال" منهم (تقبل الرفض منهم)
-5
بالقدر الذي تريد منهم إحترام الرفض من قبلك
 .هذا أمر بالغ األهمية لمنع اإلساءة والتسلط
وسوء معاملة اآلخرين.
إذا كان هناك فتيات وفتيان من مختلف
-6
األعمار في المنزل  ،فقم بتسهيل مشاركتهم
بشكل عادل  ،أي مع مراعاة احتياجاتهم المختلفة
وكيفية مشاركتهم.

• مع المراهقين:
السماح لهم يإختيارأنشطتهم اليومية
-1
قدر اإلمكان.
ساعدهم في اتخاذ القرارات التي
-2
يعتبرونها مهمة  ،وأعطهم أكبر قدر ممكن من
المعلومات ودعهم يعرفون أنك ستكون هناك من
أجلهم ودعمهم.
معرفة آرائهم  ،حاول إنشاء محادثات
-3
واالستماع بإنفتاح قبل الرد.
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نشاط
الثقة باألطفال والمراهقين.

ً
أمرا مسلم به أن األطفال أو المراهقين غير قادرين على القيام بأشياء معينة ،
في كثير من األحيان  ،نعتبره
وفقا لسنهم ،التي
ً
وبدون إدراك ذلك ،يمكننا الحد من تنمية تلك القدرات .ولكن هناك العديد من األشياء،
يمكنهم القيام بها والمساهمة فيها إذا كنا فقط نثق بهم .الثقة أمر أساسي  ،إذا كنا نثق بأطفالنا  ،فمن
جدا أن يتمكنوا من التالمس مع ثقتهم األساسية بأنفسهم.
المحتمل ً

امنح نفسك لحظة للتفكير:
•

هل أعتقد باستمرار أن أطفالي أصغر من أن يتغلبوا على التحديات؟

•

هل أفعل أشياء يمكن أن تفعلها بناتي وأبنائي بأنفسهم ؟

•

هل أنا بحاجة للتأكد من أنهم يفعلون كل شيء "بشكل جيد"؟

•

إذا كان لدي أكثر من ابن أو ابنة  ،فهل أسمح لهم بالمشاركة على قدم المساواة؟

•

هل أعتقد أنه من الخطأ أن يكونوا مخطئين؟

إذا كانت إجابتك العامة "ال"  ،فهذا يعني
أن لديك ثقة كبيرة في قدرات أطفالك
 ،وأنك تسمح وتسهل لهم في حياتهم
اليومية ،تجربة اتخاذ القرارات والتعلم من
أخطائهم.

ال

إذا كانت إجابتك العامة "نعم" فهذا يعني
كثيرا بأطفالنا  ،لذا فمن المهم
أننا ال نثق
ً
جدا أن نتخلى عن توقعاتنا بشأن "كيفية
ً
القيام باألشياء" وأن نسمح لهم ونسهل
لهم إختبار التحديات اليومية .

نعم
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تشجيع األطفال والمراهقين على المشاركة
اللعب في الحجر الصحي
يلعب األطفال حتى في المواقف الصعبة .يلعبون
ألن اللعب طبيعي بالنسبة لهم  ،ألنه يسهل عليهم
أن يعطوا معنى لما يحدث حولهم وألنها الطريقة التي
يتعلمون بها.
أيضا على تطوير
باإلضافة إلى ذلك  ،يساعدهم اللعب ً
مهارات مختلفة:
يسهل االستكشاف وحرية الحركة
يساعدهم على فهم المواقف التي يواجهونها
من خالل اللعب الرمزي.
يساعدهم على تطوير عملية اتخاذ القرار.
يساهم في التطور الجيد للغة والتواصل.
يساهم في رفاههم العاطفي وتحقيقهم
لذواتهم وسعادتهم.

ما الذي يمكنني فعله لتسهيل اللعب على
أطفالي؟
 إن دور البالغين أمر حاسم في تسهيل المساحات للعبالحر واللعب المشترك الذي يساعد على بناء الروابط.
 يسمح لهم باالستكشاف بحرية  ،لذلك من المهم إنشاءمساحات آمنة  ،حيث ال توجد مخاطر عند اللعب:
تغطية مخارج الكهرباء
-1
حافظ على المواد الخطرة أو السامة مثل الكلور
-2
بعيدا عن
وغيرها
والكحول
المطبخ
ومنظفات
والمنظفات
ً
متناول اليد.
حافظ على األجهزة الكهربائية بعيدا عن متناول اليد
-3
بعيدا عن
الحادة
األشياء
أو
األدوات
على
حافظ
-4
ً
متناول اليد.
اللعب الحر يلزمه رعاية من الكبار وحمايتهم  ،وحل النزاعات أو تسهيل التفاعالت  ،ولكن تجنب التوجيه أو إعطاء
التعليمات.
من المستحسن أن يكون هناك عدة لحظات من اللعب في اليوم .هذا يعني أن الفتيات والفتيان سيصدرون ضوضاء
 ،ويصرخون  ،ويتحركون في المساحة المتاحة ؛ اسمح بذلك  ،ألنها تساعدهم على التخلص من التوتر وتنقية
عقولهم.
يمكنك استخدام هذا الوقت للقيام بأنشطة أخرى مع البقاء بالقرب من األطفال.
إذا كنت تشارك لحظات اللعب معهم  ،فدعهم يرشدونك واغتنم هذه الفرصة لالسترخاء واالستمتاع.
تذكر أن األلعاب ليس لها نوع جندري  ،واسمح للفتيات والفتيان وشجعهم على اللعب وفقا إلختياراتهم و تفضيالتهم
الخاصة  ،وأظهر لهم خيارات مختلفة.
اللعب حق لألطفال والمراهقين .لذلك  ،ال يمكن أن تكون مشروطة بالسلوك الجيد .تذكر أنها من االحتياجات
األساسية
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تشجيع األطفال والمراهقين على المشاركة
بعض األلعاب العائلية:
ألغاز إبداعية :يجب على كل عضو أن يصف
-1
شخصا والباقي عليه أن يخمن
حيوانً ا أو كائنً ا أو
ً
من هو .اسمح لألطفال الصغار باالندماج ألن ذلك
يساعدهم على توسيع مفرداتهم واستخدامها
مع كبار السن  ،كما يعزز تعلم اللغة ،والمجاالت
الداللية ،والفئات  ،والتصنيفات  ،وما إلى ذلك.
معا:
-2
البناء :اتفق على شيء يريدون بناءه ً
منزل  ،مبنى  ،حديقة حيوانات  ،مجتمع  ،وما إلى
ذلك سيكون األطفال من جميع األعمار قادرين
على ممارسة تركيزهم وإبداعهم وحركاتهم الدقيقة
والمنطق المكاني.
البحث :يمكن لشخص ما إختيار شيء
-3
وإخفائه  ،وسيتعين على الباقي البحث عن هذا
الشيء بمساعدة أو بدون تعليمات ومن يجده يقوم
بإخفائه مرة أخرى وعلى الباقي إيجاده .هذا نشاط
جيد للفتيات والفتيان لمتابعة القرائن والتركيز على
العمل وتجربة الشعور باإلنجاز عند العثور على على
الشيء المختفي
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7

التعلم من
المنزل

مع إغالق المدارس كإجراء لمنع انتشار فيروس كورونا ،يجب أن يبقى األطفال والمراهقون في
المنزل لفترات طويلة  ،وال يعرفون متى سيتم إعادة فتح أماكن دراستهم .في مواجهة هذا الوضع ،
وحتى يتمكنوا من مواصلة تعليمهم  ،من المهم أن يصبح المنزل مكانً ا للتعلم بطرق مختلفة.
لماذا من المهم بالنسبة لهم أن يتمكنوا من مواصلة التعلم في المنزل؟
لألطفال والمراهقين الحق في التعليم بغض النظر عن من هم أو أين يعيشون أو ما يحدث حولهم.
فرصا تعليمية ذات
يجب أن يكون التعليم  ،حيثما يتم تلقيه  ،ذا جودة ومالءمة وآمنً ا  ،حيث يولد ذلك
ً
مغزى ويمكّن األطفال والمراهقين من إيجاد طرق للمشاركة واتخاذ القرارات ،مع تطوير المهارات
الحياتية األساسية التي تساهم في نموهم وتوفير كل من الحماية العاطفية والجسدية .من خالل
إنشاء مساحة آمنة في المنزل للتعلم  ،يمكننا المساهمة في رفاه الشباب ونمائهم  ،وتذكر أنه من
طرقا للمشاركة واتخاذ القرارات في بيئتهم  ،مع تطوير المهارات .بهذا
ً
خالل التعلم  ،يجد األطفال
المعنى ،أنت جزء أساسي من هذه العملية.
في مثل هذه األوقات ،من المهم أن نتذكر أنه في مثل هذه الحاالت  ،يتعلم األطفال والمراهقون
بطرق مختلفة  ،وليس فقط من خالل التعليم الرسمي ؛ هناك طرق لمواصلة التعلم عندما ال
يستطيعون الذهاب إلى المدرسة .وبهذا المعنى  ،يمكن تحقيق التعلم الهام في المنزل من خالل
األنشطة المختلفة التي تحفزهم.
ومن خالل اللعب يتمكن األطفال والمراهقون من التجريب وحل المشكالت واالستمتاع واتخاذ
القرارات والتركيز والفضول وبهذا يتعلمون الكثير .هذا ويدعم التفاعل واالهتمام والتواصل بين
األطفال والبالغين تجربة التعلم.
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التعلم من المنزل
كيف يمكننا أن نجعل من المنزل مساحة تعليمية لألطفال والمراهقين؟

تذكر أنك قادر على التعليم  ،لقد كنت
-1
تفعل ذلك طوال حياتك.
استمع إلى مخاوفهم بشأن ما يؤثر على
-2
حياتهم  ،مثل عدم القدرة على الذهاب إلى
المدرسة والمشاعر التي يولدها ذلك.
تأكد من أن االختالفات بين الفتيات
-3
والفتيان ال تؤدي إلى عدم المساواة  ،يجب أن
يكون لكل منهما نفس الوقت للتعلم واللعب.
حاول أن تكون مرنً ا  ،حتى يتمكنوا
-4
من التعلم في أماكن مختلفة ويمكن تعديل
وفقا الحتياجاتهم.
ً
جداولهم الزمنية
استفد من المواد والموارد المتاحة لك
-5
والتي يمكن استخدامها للتعلم.
اخلق مساحة للتعلم تسمح لألطفال
-6
بالراحة والقيام بأنشطتهم أثناء التعلم.
ركز التعلم على المواضيع ذات الصلة
-7
وشجعهم على المشاركة في التخطيط لكيفية
ومحتوى التعليم في المنزل.
حدد اهتماماتهم وشجع فضولهم للبحث.
-8
انظر ما يعجبهم وما يتعلمونه بسهولة.
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التعلم من المنزل

تعزيز مهارات الرياضيات واللغة ،
-9
واالستفادة من الموارد المتاحة.
 -10تعزيز واحترام مساحات اإلبداع واللعب
كأشكال طبيعية للتعلم.
 -11تعلموا كعائلة  ،ولكن أيضا عزز
استقالليتهم .األنشطة اليومية هي فرصة
جيدة.
 -12تذكر أن التعلم الهادف يمكن أن يحدث من
المعرفة التي لديهم.
 -13تعزيز الروابط العاطفية من خالل
المساحات المصممة للقراءة.
 -14تأكد من أنهم  ،إذا اتصلوا باإلنترنت
قريبا وراقب
 ،فإنهم في أماكن آمنة .ابق
ً
المحتوى الذي يتعرضون له
 -15التعرف على ما تعلموه والتحلي بالصبر
مع أولئك الذين يتقدمون بوتيرة مختلفة.
 -16الحفاظ على التواصل مع المعلمين
لدعمهم في التعليم عن بعد ومع اآلباء اآلخرين
لتبادل الخبرات
 -17كن صبورا .إذا لم يسير شيء كما
هو مخطط له أو كانت هناك مقاومة لبعض
األنشطة  ،احتفظ بخيار القيام بشيء مختلف أو
مفتوحا.
االستمرار في وقت آخر
ً
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نشاط
التعلم كعائلة

من المهم  ،إذا قمنا بجعل منزلنا مكانً ا آمنً ا للتعلم  ،أن نستفيد مما لدينا فيه لخلق روتين  ،وتعزيز المهارات،
واستكشاف إبداعنا كعائلة.
في ما يلي مثال على تقويم/رزنامة الذي يجمع بين أيام األسبوع والمواضيع واألمثلة على بعض األنشطة التي
يمكن القيام بها لتعزيز كل منها  ،واستكشاف الموارد المتوفرة لدينا في المنزل.
تذكر أنه مهم عندما نقوم بهذه التمارين كأسرة  ،أن نأخذ في االعتبار تكييف األنشطة مع االهتمامات واألعمار
المختلفة لألطفال في المنزل

رياضيات

يوم 1

يوم 2

كم عدد؟
جد األشياء في منزلك
التي تبدأ بالحرف
األول من اسمك .حدد
موقعهم من األكبر إلى
األصغر .افرز الجوارب
حسب اللون.

لغة
اكتب رسالة
لشخص
تعرفه.

علوم
راقب بذرة تنمو.
(المعالجة طوال
األسبوع .يمكن
استكمالها بفيديو)

فن
ارسم عائلتك
واروى قصة.

نشاط رياضي

ارقص على اغنيتك
المفضلة

إلى ماذا يحتاج الفول
لينمو؟
اعثر على
األشياء التي
تبدأ بـحرف م.
اكتب قصة عن
ما وجدته.

يوم 3

ارسم الفول .كيف
ينمو؟

يوم 4

إلى ماذا تحتاج لتكبر؟

ارسم خريطة
لمنزلك.

يوم 5

ابحث عن مثلث ومربع
ودائرة .ما األشياء التي
تحتوي على هذه األشكال
في منزلك ؟ ما لونهم؟

استمع إلى
أغنية وارسم
ما تسمعه
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دعم عواطف
أطفالك
والمراهقين

في مواجهة منع انتشار فيروس كورونا ،قام األطفال والمراهقون بتغيير روتينهم بالكامل .هذا يمكن أن يقودهم إلى
تجربة مجموعة متنوعة من العواطف ويحتاجون إلى دعم البالغين المسئولين عنهم ليشعروا أنهم مقبولين ومحبوبين
ومحميين.
أيضا فريدة
يكونوا بها عواطفهم ويعبرون عنها هي ً
كل طفل أو مراهق هو شخص فريد  ،وبالتالي فإن الطريقة التي ّ
من نوعها .لهذا السبب قد يبكي طفل إذا كان حزينً ا وقد يبكي طفل آخر إذا شعر بالغضب أو اإلحباط .ال توجد طريقة
واحدة للتعبير عن العواطف ومن المهم معرفة ذلك من أجل أن نكون معهم بشكل أفضل في مواجهة ما يشعرون به.

ماذا يمكننا أن نفعل لدعم مشاعرهم؟
• اعرف عالمك العاطفي.
ً
حضورا والحظ شخصيتهم ،
استفد من هذا الموقف لتكون أكثر
والمشاعر التي قد يواجهونها في مواقف الحياة اليومية وكيف
يعبرون عن أنفسهم .تذكر أنهم ما زالوا في مرحلة النضج  ،وأنه
كلما صغر سنهم  ،كلما كان من الصعب عليهم التواصل باللغة
للتعبير عما يشعرون به وسيفعلون ذلك أكثر من خالل سلوكهم أو
البكاء أو التعبير الجسدي.
• ادعم وأيد عواطفهم.
اسمح لألطفال والمراهقين بتجربة ما يشعرون به و قم بدعمهم
بمواجدة التعاطف .ال توجد عواطف إيجابية أو سلبية  ،وال توجد
أيضا  ،فهي كلها مهمة.
عواطف لألوالد أو البنات ً
• تحديد ما يشعرون به وتسميته.
قد يعاني الفتيات والفتيان من مشاعر ال يعرفونها مثل الكرب
واالحباط وما إلى ذلك ؛ من المهم إخبارهم بأن ما يشعرون به
صحيح وأن تلك المشاعر لها اسم .وهذا سيسمح لهم بالتعبير عن
أنفسهم والتواصل بشكل أفضل.
• اشرح كيف يمكنهم التعبير عن عواطفهم دون إيذاء أنفسهم أو
اآلخرين.
يمكن لبعض المشاعر التي تسبب االنزعاج أن تقود األطفال
والمراهقين للتعبير عنها بقوة تجاه أنفسهم أو اآلخرين .هذا يؤدي
إلى سلوكيات مثل إيذاء الذات أو األخرين ،ورمي األشياء  ،وما إلى
ذلك .عندما يحدث ذلك  ،من المهم وضع حد للسلوك الجسدي
بطريقة محترمة وتوضيح أن ما يشعرون به صحيح ولكن هناك طرق
أخرى للتعبير عنها دون إيذاء الناس.
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• ساعدهم على إدارة أنفسهم.
في سن أصغر سيحتاج األطفال إلى مزيد من الدعم من
البالغين إليجاد الهدوء والقدرة على التعامل مع المشاعر
الصعبة مثل الغضب أو اإلحباط .من المهم أن تتفاعل
حدودا دون توبيخهم أو الحكم
بهدوء وبتعاطف وأن تضع
ً
عليهم .تذكر ،إنهم ال "يسيئون التصرف"  ،فقد يشعرون
أيضا التأكيد على أن ما يشعرون به
بالسوء ومن المهم ً
سيمر ولن يدوم.
• تجنب األدوار المحددة بناء على النوع االجتماعي.
تم تقييد العواطف من خالل بعض األدوار المبنية
علي الدور االجتماعي التي تملي أن طريقة التعبير
عنها مختلفة للفتيات والفتيان أو النساء والرجال .اسمح
لبناتك وأوالدك بالتعبير عن أي عواطف دون الحكم عليهم
على أساس هذه األدوار .امنح األوالد مساحة للتعبير
عن الخوف أو الحزن أو الغضب بطريقة محترمة ؛ وامنح
الفتيات مساحة للغضب أو التعبير عن القوة والشجاعة.
بصفتك أحد الوالدين  ،حاول فتح مساحات للتواصل
العاطفي مع أطفالك وأفراد العائلة اآلخرين.
• التعرف على مشاعرك والعمل عليها.
من أجل دعم األطفال والمراهقين  ،من المهم  ،قبل
كل شيء  ،التعرف على مشاعرك والتحقق من صحتها
والتعبير عنها  ،ومعرفة ما تشعر به في المواقف اليومية
من أجل أن تكون على اتصال مع نفسك وبالتالي
دعم عواطف أطفالك من وجهة نظر محايدة ،هذا مهم
ألنه في كثير من األحيان  ،عندما يعاني األطفال أو
المراهقون من مشاعر يصعب التعامل معها  ،مثل
الغضب أو اإلحباط  ،يمكنك التواصل مع مشاعرهم
بدال من توبيخهم أو نبذ مشاعرهم.
ودعمهم ً
• مشاركة طرق إيجاد الهدوء مع األطفال والمراهقين.
إذا كنت قد حددت تقنيات الرعاية الذاتية التي تناسبك
 ،فشاركها مع أطفالك حتى يكون لديهم المزيد من
األدوات إلدارة عواطفهم.
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ماذا تفعل عندما يكون لدى األطفال والمراهقين مشاعر يصعب عليهم التعامل معها؟

بدال من
بناء على عواطفهم ً
األطفال والمراهقون عاطفيون للغاية  ،مما يعني أنهم يفهمون ويتفاعلون في بيئتهم ً
غالبا ما تكون عواطفهم شديدة للغاية .عندما يشعرون بالغضب  ،واإلحباط  ،واأللم  ،وعدم
العقل أو المنطق .لذلك ً ،
اليقين  ،وما إلى ذلك  ،يمكن أن تصبح مظاهر هذه المشاعر صعبة الدعم.

هنا بعض النصائح:

عميقا وتذكر أن مشاعرهم خاصة بهم وال
ً
نفسا
 .1خذ
ً
يجب أن تكون مشاعرك.
 .2دعهم يشعرون بما يشعرون به  ،وتجنب عبارات مثل
"لماذا أنت هكذا؟" "ماذا تريد؟" "إنها ليست مشكلة
كبيرة" " ،فقط اهدأ" .
 .3حاول تغيير األنشطة حتى يتمكنوا من تنظيم أنفسهم
ً
كبارا  ،فإن البقاء
إذا كانوا صغار السن .إذا كانوا
أطفال ً
على مقربة منهم والتعبير عن فهمك لما يمرون به
بطريقة متعاطفة يمكن أن يساعد .على سبيل المثال ،
"أفهم أنك تريد رؤية زمالئك في الصف وأنك تفتقدهم،
كما أفتقد أنا الخروج معك ،أنا هنا معك".
 .4ساعدهم على تحديد ما يشعرون به  ،يمكنك أن
معا من
تسألهم عن أحاسيسهم الجسدية حتى تتمكنوا ً
تحديد المشاعر التي يشعرون بها .هل تشعر بأي تعب
في جسمك؟ أو ِصف ما تراه" :أرى أنك منزعج ؛ أرى أنك
جدا ؛ أرى أنك متوتر ؛ أشعر أنك مرهق"
غاضب ً
حدا
 .5إذا قاموا بإيذاء أنفسهم أو أي شخص آخر  ،ضع ً
للسلوك الجسدي عن طريق أخذ أيديهم باحترام أو إبعادها
وإخبارهم أن ما يشعرون به مقبول/طبيعي  ،ولكن هذه
ليست الطريقة التي يجب أن يعبروا بها عن أنفسهم.
شجعهم على إيجاد طرق مختلفة للتعبيرعن أنفسهم.
 .6احترام احتياجاتهم .يحتاج العديد من األطفال إلى
المعانقة أو الراحة إذا شعروا بمشاعر قوية .في أوقات
قريبا  ،ولكن بدون اتصال.
أخرى  ،يريدون منك أن تكون
ً
قد تختلف االحتياجات لكل طفل وفي كل لحظة .اعرف ما
يحتاجه طفلك و تماشى معه
 .7بمجرد أن يشعروا بالهدوء مرة أخرى  ،اشرح ما يمكنهم
فعله في المرة القادمة التي يشعرون فيها بهذه
الطريقة.
 .8تذكر أنهم يتعلمون التعبير عن عواطفهم وإدارتها
وأنهم في طور النضج لذا من الطبيعي أن تغمرهم
مشاعرهم في بعض األحيان  ،وال يفعلون ذلك لتحدي أو
إزعاج أي شخص أو لجعله يشعر بالسوء
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نشاط
المفردات العاطفية
هناك حاالت تجعلنا نشعر بالعديد من العواطف في وقت واحد .لكي يتمكن األطفال والمراهقون من التعبير عن
أنفسهم  ،من المهم توسيع مفرداتهم العاطفية.
يمكنك القيام بالتمارين التالية للمساعدة في ذلك:
شخصا آخر في المنزل عن حاله ،تجنب اإلجابة ب "جيد أو سيئ" وأن تجيب بشكل
• في كل مرة يسأل شخص ما
ً
عام .على سبيل المثال" :أنا هادئ  ،ال أشعر بالهم اليوم" .وبهذه الطريقة نقوم بنمذجة أشكال التعبير المختلفة
بينما نتدرب على ذلك.
• عندما تتحدث عن شعورك مع األطفال أو المراهقين  ،حاول أن تفعل ذلك بطريقة تفصيلية  ،وتتحدث عن
المشاعر والعواطف المختلفة التي تجعلك تشعر ببعض المواقف  ،على سبيل المثال" :اليوم عندما خرجت للقيام
بالتسوق في البقالة  ،شعرت بالتوتر في البداية  ،لذلك أحضرت جل مضاد للبكتيريا مما جعلني أشعر بالهدوء.
ثم عندما وصلت إلى السوق  ،أدركت أن هناك كثير من الناس وفجأة شعرت بالخوف  ،لذلك هرعت وأنا أتحدث
معا ولدينا القدرة على الحصول على بعض الهواء .في المنزل ،
مع بعض الناس  ،شعرت ً
أيضا بفرح ألننا نعيش ً
شعرت بالدفء الشديد لكنني سعيد بالوصول ورؤيتكم.
• عندما تتحدث إليك الفتيات والفتيان والمراهقون  ،اسأل "ما هو شعورك؟" باستمرار  ،حتى يتمكنوا من البدء
في المراقبة والتعرف على أنفسهم.
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حماية األطفال
والمراهقين من
اإلساءة

في ضوء التدابير لمنع انتشار فيروس كورونا  ،يجب أن يبقى األطفال والمراهقون في منازلهم  ،لذلك من
المهم للغاية النظر في بعض االستراتيجيات لتلبية احتياجاتهم  ،الجسدية والعاطفية  ،للتعلم واللعب  ،على
أساس االحترام والمعاملة الحسنة .إن تلبية هذه االحتياجات ليست مهمة سهلة وسوف تتطلب الكثير من
الصبر والهدوء واإلبداع إلقامة عالقة محترمة بدون مجال لإلساءة.
عندما نتحدث عن سوء المعاملة  ،فإننا نعني عدم مخاطبة األطفال والمراهقين بالصراخ أو التهديد أو اإلذالل
أو العقاب البدني  ،ورفض تلبية احتياجاتهم من الطعام أو االتصال أو عدم إفساح لهم وقتً ا للراحة أو اللعب أو
الترفيه.
ال يمكن تبرير العقوبة الجسدية أو المهينة تحت أي ظرف من الظروف.
الم ِحبة  ،لمنع اإلساءة لألطفال والمراهقينظ وحمايتهم ،
• نود أن نشارككم بعض التوصيات لألبوة واألمومة ُ
وفقا لمرحلة تطورهم.
ً

للطفولة المبكرة (من  0إلى  5سنوات):
•ضع في اعتبارك أنهم بحاجة إلى مرافق دائم
يوفر لهم األمان والثقة .يؤسس المرافق اآلمن
قاعدة صلبة لتعزيز الرابطة العاطفية.
• من أجل أن يتمكن الطفل من االعتماد على
االتصال الدائم  ،يمكنك استخدام حامل مريح
لألطفال لتزويده باألمان  ،بينما يترك لك في
الوقت نفسه حرية التنقل والقيام بأشياء أخرى.
• طريقتهم في التواصل عندما يزعجهم شيء
ما ،هي البكاء  ،لذلك من المهم أن يرافق البكاء
بالتواصل والحضور .وكلما رافقتموهم و نظرتم
إليهم  ،أصبح التواصل معهم أسهل.
علمهم بالكثير من الصبر .إنهم في مرحلة النضج ،
فقط يقومون بالتعرف على العالم  ،من الطبيعي
أن بعض األشياء تخيفهم  ،تطغى عليهم  ،أو
أنهم ال يفهمونها.
تقريبا  ،تبدأ مرحلة من
• في عمر الثانية
ً
االنفجارات العاطفية  ،وتسمى عادةً "نوبات
الغضب" .هذه طبيعية وتحدث ألنهم في مرحلة
النضج وتعبيراتهم غريزية للغاية .من المهم أن
تعرف أنهم في هذا العمر ال يلقون بنوبات
الغضب للحصول على شيء يريدونه  ،ولكنهم
يغضبون أو يشعرون باإلحباط ألن ما يريدون أو
يحتاجون إليه  ،ال يمكنهم الحصول عليه.
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عميقا  ،وتأكد من أنهم ال يؤذون
ً
نفسا
• إذا شعروا باإلرتباك بالفعل  ،فرافقهم خالل هذه المشاعر  ،وخذ
ً
أنفسهم أو اآلخرين  ،وأبق على مقربة وقم بمحاولة تقديم بعض األنشطة األخرى.
في بعض األحيان يمكنك منعهم من اإلرهاق عن طريق الطعام أو النظافة أو النوم أو التواصل.
• السلوك غير الالئق هو مجرد تعبير عن عاطفة أو حاجة يجب معالجتها  ،لذلك من المهم أن تذهب إلى جذور
المشكلة للعثور على سبب هذا السلوك.

للبنات واألوالد ( 6إلى  12سنة)
• دائما عزز قيم عائلتك حتى يتمكنوا من توجيه األطفال .على سبيل المثال  ،إذا كانت القيمة المهمة في
عائلتك هي االحترام  ،ابدأ بمعاملة الجميع باحترام.
• تجنب العقاب ألنه ال يحقق المطلوب ويضر بشدة بتقدير الذات وتطورها .التعلم من خالل الخوف هو شكل
من أشكال العنف.
• يساعدك االستماع إلى األطفال على فهم سبب
وجود صعوبة في فعل شيء ما  ،أو سبب عدم
رغبتهم في القيام ببعض األنشطة  ،لذا قم بابرام
معا.
اتفاقيات ً

comprensión

• إذا كان لدى أبنائك وبناتك صراعات مع بعضهم
البعض  ،فدعمهم حتى يتمكنوا من حلها دون انحياز،
مما يسهل التواصل والتعاطف.
• عندما يتصرفون بطريقة غير الئقة  ،ساعدهم على
معرفة سبب عدم صوابهم وأمنحهم فرصة للتعبير
عن أنفسهم.
• يمكن أن يكون وضع حدود محترمة للسالمة
خيارا لتجنب الصراع أو المواجهة.
والرعاية
ً

للمراهقين:
• افهم أنهم في مرحلة التحول للبلوغ.
• كن حاضرا لمعرفة اهتماماتهم وأذواقهم.
• دعهم يعرفون أنك تقبلهم كما هم وأنك موجود
لهم لمنعهم من السعي وراء الشعور باالنتماء خارج
المنزل.
• احترم خصوصيتهم ومساحاتهم.
• إن الثقة بقدراتهم ومهاراتهم أمر مهم حتى
يشعروا بالحماية
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تذكر ذلك:
• األطفال والمراهقون هم أشخاص يستحقون المعاملة باحترام وحب ورعاية ؛ لهم الحق في الحماية من جميع
أشكال العنف.
• الوالدية ليست مهمة سهلة ويمكن أن تكون مرهقة  ،لذلك من المهم أن يكون لديك تقنيات الرعاية الذاتية
لتكون قادر على دعمهم من موقف من الهدوء والتعاطف واالحترام.
• إذا شعرت أنك قد تشعر باإلرهاق أو تفقد السيطرة في أي موقف  ،فتذكر أنك الشخص الذي يجب أن
يحميهم ؛ تراجع عن الموقف للحظة  ،وتنفس وابحث عن طريقة للتخلص من مشاعرك لتجنب سوء المعاملة.
• اطلب الدعم من بالغين آخرين في عائلتك إن أمكن  ،أو توجد مجموعات أبوية افتراضية على الشبكات
االجتماعية يمكنها تقديم الدعم في االحتواء ووضع االستراتيجيات.
• المعلومات ضرورية .إذا كنت تشعر أنك بحاجة إلى أدوات األبوة واألمومة  ،فابحث عن معلومات حول
األطفال والمراهقين لفهم شعور الفتيات والفتيان والمراهقين وتفكيرهم بشكل أفضل.
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كن مرنً ا

ما هي المرونة؟

المرونة هي قدرة الشخص على التعلم والخروج أقوى من المواقف الصعبة أو المخاطر أو
الشدائد .ومع ذلك  ،يمكن أن تؤثر المواقف الصعبة في مرحلة الطفولة والمراهقة على
ً
حسما لبقية حياتهم.
عمليات النمو  ،حيث أن السنوات األولى من حياتهم هي األكثر
ً
هدفا
يمكن أن تؤثر حاالت مثل مرض أمهاتهم أو آبائهم أو مقدمي الرعاية  ،أو كونهم
للعنف أو اإلساءة أو اإلهمال بشكل مباشر أو غير مباشر ،والشعور بالخوف أو عدم الحماية
باستمرار بسبب الوباء ،يمكن أن تؤثرعلى النمو الكامل لألطفال والمراهقين.
لجعل األطفال والمراهقين صامدين  ،يجب أن تكون عالقاتهم مفيدة و قائمة على
الحب واالحترام .لهذا السبب  ،نقترح بعض االستراتيجيات التي تتيح لنا تعزيز مرونة جميع
االشخاص في المنزل  ،وخاصة األطفال والمراهقين.

خلــــــــــــــــــــــــــــــق
الوعـــــــــــــــــــــــي
العاطـــــــــــــــــفي

وبهذه الطريقة  ،سيكون األطفال والمراهقين قادرين على تحديد ما يشعرون به
أثناء وجود مساحة آمنة للتعبير عن عواطفهم مع أقرانهم ومع الكبار المحيطين بهم.
من المهم تشجيع األطفال والمراهقين على التعبير عن العواطف مثل الخوف
غالبا ما تكون هذه المشاعر ممنوعة ألنهم أوالد بقول أشياء مثل" :البكاء
والحزن.
ً
للفتيات".

إدارة العواطـــــــف
بطريــــــــــــــــــــــــقة
صحـــــــــــــــــــــــــــية

ساعدهم على حل المشاكل الصغيرة حسب مرحلة تطورهم  ،بطريقة مناسبة ودون
رد فعل عدواني .وهذا ُيعلم األطفال والمراهقين التعبير عن الغضب أو اإلحباط
باحترام  ،كبديل للنماذج التقليدية التي تولد العنف( .انظر القسم  8حول دعم
عواطف أطفالك والمراهقين)

الحــــــــــــــــــــــــــــــــد
من
الــــــــــــــــــــــــــــتوتر

تعلم مع أطفالك كيف تتعامل معه بطريقة صحية وتقليل تأثيره .ساعدهم على
تقليل آثار اإلجهاد الذي يواجهونه بسبب الظروف المعاكسة .تذكر تشجيع المساحات
ً
شيئا يتعلمونه.
نفسها للفتيات والفتيان  ،بحيث يكون التحكم في الضغط

تخفــــــــــــــــــــــــيف
األزمـــــــــــــــــــــــــــة

راقب العملية عند حدوث نوبة قلق حتى يتعلموا كيفية إدارتها بشكل أفضل .في
هذه الحاالت  ،ستكون الطريقة التي تعالج بها لحظات هذه األزمة وكيف تتواصل مع
مثاال لألطفال.
أفراد األسرة اآلخرين
ً
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نشاط
التعامل مع العواطف

للتعبير عن المشاعر  ،من المهم التعرف على ما نشعر به  ،والطريقة البسيطة لتمثيله باستخدام الفن.

إنشاء األقنعة
 .1ندعوك إلغالق عينيك لبضع دقائق  ،واغتنام الفرصة
قليال  ،والشعور بجسدك ومراقبة شعورك.
للتوقف
ً
 .2بمجرد تحديد كيف تشعر .دعونا نمثلها كقناع.
 .3قطع األشكال من قطعة من الكرتون.
 .4الصق األشكال فوق قاعدة من الورق المقوى (دائرية
أو بيضاوية أو أي شكل آخر تقرر) وتحويله إلى المشاعر
التي تشعر بها.
 .5شارك مع عائلتك.

نقاط التعلم لهذا النشاط
• التعرف على العواطف الشخصية والتعبير
عنها
• التواصل الصريح في المنزل
• من خالل التعرف على عواطفنا  ،من
األسهل دعم العواطف التي يختبرها
األطفال والمراهقون.
• إنها فرصة لألطفال والمراهقين لتعلم
أشكال مختلفة من التعبير والتواصل.
• يسهل معرفة الذات.
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ً
معا على
العيش
قدم المساواة

يجب أن نعرف أن األشخاص عرضة لمستويات مختلفة من المخاطر بناء على أعمارهم وجنسهم .على سبيل
المثال  ،احتياجات الفتاة ليست هي نفسها احتياجات رجل مسن .أثناء الحجر الصحي  ،لمنع انتشارفيروس كورونا
 ، 19-COVIDمن المهم مراعاة جميع االحتياجات وضمان مساحة آمنة للجميع.
توصيات للنساء :هناك بعض االعتبارات المحددة لرعاية صحة الفتيات والمراهقات والنساء:
• نظافة الدورة الشهرية:
تأكد من وجود إمدادات كافية للتعامل مع الحيض لجميع النساء في المنزل .إذا لم تتوفر الفوط الصحية  ،يمكنك
أيضا التأكد من وجود مساحة خاصة للتغيير،
التفكير في بدائل أكثر متانة  ،مثل مناشف القماش .من المهم ً
والمياه للحفاظ على نظافتها  ،ومكان للتخلص من ما تم استخدامه.
• الحمل:
تُ عد النساء الحوامل إحدى المجموعات المعرضة لخطر 19-COVID
 ،لذا من المهم اتخاذ كل االحتياطات لحماية نفسك وإبالغ
العاملين الطبيين بأي أعراض.
• الرضاعة الطبيعية:
يمكنك االستمرار في الرضاعة الطبيعية حتى إذا كانت األم
تعاني من  19-COVIDإذا كنت ترغبين في ذلك  ،يجب اتباع تدابير
النظافة الموصى بها فقط :نظافة الجهاز التنفسي  ،وغسل
مريضة وال تستطيعين
ً
اليدين  ،ومساحات نظيفة .إذا كنت
الرضاعة الطبيعية  ،يمكنك التفكير في ضخ الحليب لمواصلة
الرضاعة الطبيعية.
• األطفال حديثي الوالدة:
يوصى بالتواصل المباشر والمبكر مع األطفال حديثي الوالدة
 ،حيث أنه مهم لنموهم والمساعدة في إنشاء ارتباط آمن:
الرضاعة الطبيعية  ،وحملهم  ،والتواصل الجسدي  ،ومشاركة
الغرفة  ،واالهتمام بصراخهم.
• النفاس:
هذه هي المرحلة بعد والدة الطفل .يمكن أن تكون صعبة ألنها
عملية تكيف شخصية وعائلية .من المهم في هذه المرحلة إعادة
توزيع المهام في المنزل  ،بحيث يمكن لألمهات التركيز على توليد
الروابط الضرورية مع الطفل .من الطبيعي أن تكون لدى األمهات
مشاعر متكررة من الحزن أو الغضب لبضعة أسابيع .إذا استمر هذا
الوضع  ،فمن المهم التعبير عنه وطلب الدعم.
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• األمومة:
األمومة مرهقة للغاية  ،خاصة خالل السنوات األولى من حياة
الطفل .من المهم أن تأخذ في االعتبار أن األبوة واألمومة هي عمل
رعاية وعلى هذا النحو  ،يجب دعمه ومساعدته وقبل كل شيء ان يتم
التشارك فيه
• وسائل منع الحمل:
إذا تم استخدام أي وسيلة لمنع الحمل  ،فينبغي توفير وسيلة
للحصول عليها أثناء اإلقامة في المنزل.
•

رعاية الرفاه النفسي

• ال تقلل من شأن المشاعر التي تشعر بها:
في بعض األحيان تعتقد النساء أنه ليس من الصواب أن تشعر بالتعب
أو اإلرهاق وال تسمح لنفسها بهذه المساحة .هذا يمكن أن يؤدي إلى
اإلرهاق الشديد والذنب وحتى المرض .اسمحي لنفسك أن تشعري
بكل شيء يثيره الموقف وتحدثي عن االحتياجات التي تحتاجين إليها
للراحة وان يكون لديك الوقت لنفسك.
• التفكير في األعباء العاطفية:
بشكل عام  ،دعم العواطف مهمة تقوم بها أمهات األسرة :دعم
وتهدئة األطفال والتعامل مع عواطف الكبار اآلخرين .تصوري العبء
العاطفي الذي تحمليه وحاولي مشاركته مع بقية البالغين حتى يتحمل
كل منهم المسؤولية عن عواطفهم وان يساهموا في دعم و رعاية
األطفال.
• االتفاق على حل المشكالت:
يمكن أن تؤدي الخالفات إلى مواقف عنيفة .لتجنب ذلك  ،ضعي
إتفاقات حول كيفية التعامل مع هذه المواقف بحيث يمكنك منعها
وتعلم حلها بطريقة صحية .تأكدي من أن جميع األراء مشمولة في هذه
االتفاقيات وأنها ال تعرض أي شخص للخطر.
• دعنا نتخلى عن االدوار الضارة المبنية علي النوع االجتماعي:
يتولد العنف ويسمح به بسبب بعض األفكار حول كيف يجب أن
نتصرف إذا كنا نساء :رقيقة  ،حساسة  ،متفهمة  ،صامتة .يمكن أن
جدا  ،ألنها تعزز المواقف
يكون وضع هذه األدوار موضع التنفيذ
ضارا ً
ً
العنيفة التي يمارسها الرجال .لذلك فإن جعل األدوار واضحة و
مسائلتها هو شكل من أشكال منع العنف !!
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نشاط
حان الوقت لنفسي
بمعنى الحاجة إلى قضاء بعض الوقت ،هناك بعض األنشطة
التي يمكنك القيام بها

• معرفة الذات:

إن إدراك ما يؤثر علينا  ،وما يقلقنا أو ما نحبه  ،يسمح لنا بوضع
استراتيجية لرعاية أنفسنا .يساعدنا هذا على تحديد المواقف
التي تؤثر علينا وتحمينا  ،مثل الموقف من حولنا أو مع أحد
أفراد األسرة.

• الكتابة:

جدا للتعبير عن العواطف ،
يمكن أن يكون هذا النشاط
مفيدا ً
ً
وخاصة القلق .من التمارين المفيدة كتابة األفكار والعواطف
التي تجعلنا نشعر بالهدوء ونضعها في برطمان على مرمى
البصر .عندما نكون في حالة من عدم الراحة  ،يمكننا إخراج بعض
تلك القطع الصغيرة من الورق.

• االهتمام بمساحتك:

صعبا.
أمرا
ً
قد تكون مشاركة مساحة مغلقة لفترة طويلة ً
حاولي أن يكون لديك مساحات يمكنك فيها أن تكوني مع
نفسك من وقت آلخر .ال يجب أن تكون نفس المساحة طوال
الوقت وال يجب أن يكون المكان محجوزً ا لك طوال الوقت ،
فقط لبضع لحظات حيث يمكنك القيام بأنشطة لنفسك.

• تدليك ذاتي:

دائما البقاء على اتصال مع نفسك .يمكنك استخدام
يمكنك
ً
بعض الزيوت أو كريم مرطب وتدليك رقبتك وذراعيك وساقيك
وقدميك( .قد ال تتوافر هذه األدوات و قد ال تالئم بعض الثقافات)

• التواصل:

العلم أنك لست الوحيدة التي تشعر بهذه الطريقة يساهم
في الشعور بالدعم وفي نفس الوقت  ،يدعم الشخص اآلخر.
حاولي فتح مساحات آمنة مع األشخاص اآلخرين الذين تشاركي
معهم المساحة أو مع األشخاص البعيدين
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ماذا تفعل في حالة العنف في المنزل

قد تكون هناك حاالت ينشأ فيها العنف  ،حتى عندما نفعل كل شيء لمنعه .في هذه
الحالة:
• تذكري أن المسؤولية عن حاالت العنف تقع على عاتق الشخص الذي يمارسها ،
وعلى الرغم من أننا نستطيع منعها  ،فإنه ليس خطأك إذا وجدت نفسك في مثل
هذه الحالة.
اقتصاديا أو
نفسيا أو
أيضا
جسديا فحسب  ،بل يمكن أن يكون ً
• تذكري أن العنف ليس
ً
ً
ً
جنسيا.
ً
• ال تترددي في طلب الدعم عندما تشعري أنك أو شخص آخر في منزلك في خطر ،
يمكنك طلب المساعدة من األصدقاء أو العائلة.
• إذا كان أطفالك يعبرون عن شعورهم بعدم األمان أو أنهم تعرضوا لشكل من أشكال
دائما وابحث عن مثال وشبكة دعم
العنف  ،صدقهم
ً

35

نشاط
مجموعة األمان
عنيفا في المنزل  ،فيمكنك إنشاء "شبكة أصدقاء داعمين"
ً
موقفا
ً
إذا كنت تعتقد أنك قد تواجه
في محادثة رسائل فورية.
• اختر ثالثة أشخاص تثق بهم وقم بإنشاء مجموعة دردشة
• تعيين رمز طوارئ قصير  ،يمكن أن يكون رمزً ا أو كلمة
• تحديد خطة العمل في حالة استخدام أحدكم لرمز الطوارئ
• حاول أن تبقى على اتصال دائم حتى تشعر بالدعم
وقريبا منك
مزودا بالبطارية ومتصال بلشبكة
• حاول إبقاء هاتفك
ً
ً
• عندما تشعر بالخطر  ،أرسل رمز الطوارئ حتى يعرف اآلخرون أنك بحاجة إلى المساعدة
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توصيات للرجال :رعاية صحتنا ورفاه عائلتنا
• الرعاية الصحية:
تشير الدراسات والبيانات إلى أن  19-COVIDيؤثر على
الرجال واألشخاص الذين يعانون من أمراض موجودة
خوفا من
ً
مسبقا بشكل أكثر حدة .في بعض األحيان ،
ً
الشعور بالضعف  ،يهمل الرجال صحتهم أو يتجاهلون
األعراض أو التدابير الوقائية .اعتن بصحتك  ،واتخذ تدابير
النظافة الالزمة  ،وتنبه إلى أي أعراض من أجل اتباع
اإلجراءات الالزمة.
• رعاية األسرة:اية األسرة:
وفقا
ً
تذكر أن لكل فرد من أفراد األسرة احتياجات مختلفة
لسنه وجنسه .إذا كان هناك رضع في المنزل ،فبالتالي،
إنهم بحاجة إلى أن يكونوا مع أمهم أكثر  ،لرعاية التغذية
والعمل المنزلي ورعاية األطفال اآلخرين في المنزل.
المساهمة في الرعاية الخاصة المطلوبة للحمل
والرضاعة الطبيعية ونظافة الدورة الشهرية والصحة
الجنسية واإلنجابية .استمع وقدم الدعم حسب الحاجة.
• المسؤوليات الموزعة بشكل جيد:
األعمال المنزلية  ،وكذلك رعاية األطفال أو المسنين أو
المرضى  ،عادة ما تقوم بها النساء والفتيات .من المهم
أن يتحمل الرجال المسؤولية كأفراد في األسرة وأن
يقوموا باألعمال المنزلية ومهام الرعاية المتفق عليها
بالتساوي.
• التعرف على العواطف:
يخشى الرجال أحيانً ا التعبير عن أنواع معينة من
العواطف مثل الخوف والحزن وعدم اليقين  ،ألنهم ال
يريدون أن يشعروا بالضعف أمام اآلخرين .وهذا يقودهم
أيضا إلى التعبير عن العواطف بطريقة عنيفة فقط.
ً
لذلك من المهم أن يكون الرجال قادرين على البقاء على
اتصال بما يشعرون به  ،وعدم التقليل من شأن ذلك ،
وإيجاد طرق للتعبير عن أنفسهم ال تعرضهم وأسرهم
للخطر.
• االرتباط العاطفي:
بشكل عام  ،دعم العواطف مهمة تقوم بها أمهات
األسرة ؛ باإلضافة إلي دعم وتهدئة األطفال والتعامل
أيضا تحمل
مع مشاعر الكبار اآلخرين .يجب على الرجال ً
هذه المسؤولية وبناء عالقات حب مع أسرهم ؛ وبهذه
الطريقة يمكنهم تقديم مثال جيد لبناتهم وأبنائهم على
كيفية التعامل مع عواطفهم.
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• المشاركة وصنع القرار:
ً
مشتركا ويأخذ في االعتبار
يجب أن يكون صنع القرار
احتياجات كل فرد من أفراد األسرة .لضمان ذلك  ،من
المهم االستماع وإشراك الجميع على قدم المساواة ،
وكذلك وضع اتفاقيات للتعامل مع المواقف المختلفة ،
مثل الخالفات أو النزاعات .هذا سوف يساعد على تجنب
حاالت العنف.
• االدوار المبنية علي النوع االجتماعي:
يتولد العنف و يتم السماح به بسبب بعض األفكار
المرتبطة بالكيفية التي يجب أن نتصرف بها كرجال :
أن نكون أقوياء  ،صعبين  ،منفصلين عاطفيا والتعبير
عن عواطفنا بعنف .يمكن أن يكون وضع هذه األدوار
جدا ألنها تولد حاالت عنف من خالل
موضع التنفيذ
ضارا ً
ً
إستمرارالعنف عند الرجال كوسيلة لالرتباط باآلخرين .لذلك
شكال من
 ،فإن إظهار هذه االدوار واستجوابها يمثل
ً
أشكال منع العنف.
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تقليل المخاطر في
المنزل
لكي يكون المنزل مكانً ا آمنً ا  ،من المهم أن نكون على دراية
يوميا ؛ تحديدها أمر
بالبيئة واألخطار أو التهديدات التي نتعرض لها
ً
أساسي للحد من المخاطر داخل المنزل وخارجه.
المخاطر هي العواقب المحتملة للمواقف التي يمكن أن تسبب
تهديدا .يساعدنا وجود دراية بهذه المخاطر المخاطر على
خطرا أو
ً
ً
عدم الذعر  ،ألننا سنعرف ما يمكن أن يحدث  ،وكيف يمكننا تجنبه
وأفضل طريقة لالستجابة في حالة حدوثه.
أهمية معرفة التهديدات في الحد من المخاطر:
•
ً
ً
خطيرا قد يحدث
أو
ا
سيئ
ا
شيئ
أن
على
إشارة
أنه
على
التهديد
فهم
ُي
ً
؛ من المحتمل أن تتسبب بها ظاهرة ذات أصل طبيعي مثل الزالزل
والفيضانات واألعاصير واالنفجارات البركانية ،وغيرها من األسباب
التي تسببها الكائنات البشرية مثل حوادث المرور والصراعات
االجتماعية والحرائق وما إلى ذلك  ،في إلحاق الضرر بالناس ،
الملكية و  /أو البيئة.
تكرارا في وقت معين من
تحدث بعض التهديدات بشكل أكثر
ً
العام ،ويحدث البعض اآلخر في أماكن ومناطق جغرافية معينة
 ،و هناك تهديدات أخرى في المنزل .لذلك  ،من المهم أن تحدد
التهديد أو الخطر الذي تتعرض له  ،وما هي المخاطر التي قد تحدث
نتيجة لتلك التهديدات .سيساعدك ذلك على تحديد ما يمكن فعله
للحد من العواقب أو المخاطر التي تولدها مثل هذه التهديدات.
ضع خطة عائلية لتقليل المخاطر
•
من أجل الحصول على مساحة آمنة  ،من الضروري وضع خطة يحدد
فيها جميع أفراد األسرة التهديدات والمخاطر التي تقع داخل المنزل
وحوله والتأمل في األنشطة التي يجب القيام بها قبل وأثناء وبعد
حدوث الطوارئ أو الكوارث.
حتى لو كنا في المنزل في الوقت الحالي بسبب الحجر الصحي ،
أيضا أن هناك مخاطر نتعرض لها ويمكن أن تحدثفي
يجب أن نتذكر ً
دائما.
مستعدين
نكون
أن
يجب
السبب
أي وقت  ،ولهذا
ً
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تقليل المخاطر في المنزل
كيف يتم وضع الخطة؟
 .1كشف وتقليل المخاطر.
 .2رسم خريطة
المخاطر والموارد
الخاصة بك.

حدد بوضوح المناطق ذات المخاطر
األعلى واألدنى داخل وحول منزلك.

يساعد المشي داخل المنزل وحوله في
تحديد التهديدات والمخاطر التي نتعرض لها.
بهذه الطريقة ستعرف أنت وعائلتك ما يجب
االستعداد له .ضع في اعتبارك عيون (ما يراه)
وأصوات (ما يقوله) جميع أفراد العائلة لهذا
التعريف.

 .3اتخاذ أفضل قرار.
بمجرد تحديد األخطار  ،قرر مع أسرتك الطريقة األكثر مالءمة
لالستجابة لكل منها .فكر في كيفية تقليل المخاطر :على سبيل
المثال  ،إذا كان هناك شيء يمكن أن يسقط ويؤذينا  ،يمكن
تثبيته على الرف أو السقف أو الجدار  ،إذا كانت طرق اإلخالء
في المنزل تحتوي على عقبات تؤدي بنا إلى الوقوع أو تستغرق
واضحا .إذا كان
وقتً ا أطول للخروج  ،يجب أن نزيلها ونترك الطريق
ً
هناك خطر من الصعق بالكهرباء أو الحروق  ،أبعد األطفال عن
الخطر وقم بفصل الجهاز.

 .5إجراء التدريبات علي
الخطة.
الطريقة لمعرفة ما إذا كانت الخطة العائلية
مناسبة الحتياجات عائلتك  ،وخصائص منزلك
والبيئة  ،هي وضعها موضع التنفيذ من خالل
التدريبات .التدريبات تحافظ على خطة عائلتك
محدثة  ،لذلك من المهم تنفيذها باستمرار.

 .4مراقبة األطفال.
تأكد من أن المكان الذي يلعب فيه
األطفال ويتعلمون ويقضون وقتهم
خالي من األشياء التي يمكن أن تجرحهم
أو تؤذيهم أو يمكنهم وضعها في
أفواههم.
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تقليل المخاطر في المنزل
توصيات للحد من المخاطر في

•
المنزل
كجزء من إجراءات الحد من المخاطر في
المنزل  ،انتبه إلى أي شيء يمكن أن يعرض
أفراد األسرة للخطر  ،وخاصة األطفال
والمراهقين والمسنين والمرضى.
إليك بعض التوصيات التي يجب اتباعها في
المنزل:
احفظ المنتجات السامة و أدوات
•
بعيدا عن متناول األطفال
التنظيف
ً
والحيوانات األليفة وخزنها بشكل منفصل
عن الطعام والشراب.
تجنب مالمسة العينين والجلد،
•
والمالبس.
•

التعامل مع األشياء التي قد تنزلق أو
•
تسقط أو تنقلب بسبب زلزال أو رياح شديدة.
قم بتثبيتها وربطها بسلك أو براغي (مسامير
قالووظ) آمنة  ،وأي جهاز أو شيء أو عنصر
لديك في منزلك قد يسقط أو ينزلق.
•

تجنب الحروق والصعق بالكهرباء

إنشاء منطقة منخفضة المخاطر
•
لألطفال لالستكشاف واللعب فيها  ،في
محاولة إلبعادهم عن المواقد أو المطبخ أو
الكي.
تجنب التحميل الزائد على المنافذ
•
الكهربائية باألجهزة الكهربائية المختلفة أو
استخدامها بالقرب من الماء  ،ألن ذلك قد
يتسبب في حدوث ماس كهربائي.
•

تجنب االختناق

منع األطفال من الوصول إلى األشياء
•
الصغيرة التي يمكنهم وضعها في أفواههم
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استخدم القفازات والقناع عند اللزوم

تقليل المخاطر في المنزل
ال تتركي الطفل وحده مع زجاجة وقم بمتابعة
•
األطفال الصغار أثناء تناول الطعام أو اللعب.
•

تجنب الوقوع

ال تدع األطفال يلعبون أو يركضون في أماكن
•
عالية أو على أرضيات زلقة أو حيث توجد أشياء خطرة
في مكان قريب ؛ إنشاء مساحة آمنة وخالية من العوائق
للعب.
تحرر الممرات من العوائق .تذكر  ،يجب أن تكون
•
طرق اإلخالء واضحة.
•

تجنب حاالت التسمم

احتفظ بجميع األدوية بعيدا عن متناول
•
األطفال.
احتفظ بمستلزمات التنظيف والمواد الكيميائية
•
بعيدا عن متناول األطفال.
األخرى
ً
•

تجنب الغرق

ضع أقفال على أغطية الخزانات لمنع فتحها من
•
قبل األطفال.
•

ال تترك عبوات الماء في متناول األطفال.

ال تترك األطفال وحدهم في أحواض
•
االستحمام أو حمامات السباحة.

اجمع حقيبة الظهر الطارئة لعائلتك
ال غنى عن حقيبة األدوات أو حقيبة الظهر من أجل
البقاء واالستجابة لحاالت الطوارئ .يجب تصميم حقيبة
الظهر ليتم حملها وترك يديك خاليتين .بينما يتم عزلنا
في المنزل  ،قد تتطلب منا حاالت الطوارئ األخرى
االنتقال إلى مكان أكثر أمانً ا.
تحتوي حقيبة الظهر على مجموعة متنوعة من
•
وفقا الحتياجات كل عائلة  ،وفي حالة
ً
المستلزمات
حيويا
ا
دعم
تمثل
عناصر
على
تحتوي
أن
يجب
الطوارئ ،
ً
ً
لمدة  72ساعة على األقل .لهذا السبب يوصى بأن
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تقليل المخاطر في المنزل
تتضمن حقيبة الظهر
مستلزمات المرحاض،
•
حقيبة إسعاف أولي،
•
طعام وشراب غير قابل للتلف ،
•
المالبس والمعطف
•
معدات االتصاالت.
•
احتفظ بمجموعة أدوات اإلسعافات األولية في متناول
اليد:
باإلضافة إلى ذلك  ،من المهم أن يكون لديك مجموعة
إسعافات أولية في المنزل يمكن نقلها  ،وبعض
العناصر التي قد تحتوي عليها:
• الكحول (فقط لتعقيم المواد)
• مضادات الحموضة
• األسبرين للبالغين واألطفال (إن لم يكن لديكم
حساسية)
• ضمادات بأحجام مختلفة
• قطارة
•صابون مضاد للبكتيريا
• دواء محدد يتناوله أحد أفراد األسرة بوصفة طبية
• حزمة الشاش
•ميزان الحرارة
• مقص
• ضمادات مرنة بأحجام مختلفة

• فوط صحية للنساء والفتيات .يمكن
أيضا المتصاص الدم من الجرح
استخدامها ً
النازف
المصادر المرجعية الرسمية:
كجزء من اإلجراءات للحد من تأثير التهديدات
والحد من المخاطر  ،من الضروري استشارة
وسائل اإلعالم الرسمية أو مصادر
المعلومات واألخبار  ،ألنها ستزودنا
بمعلومات أكثر دقة حول تقدم الوضع .يجب
أن نتجنب إيالء الكثير من االهتمام لهم
 ،لتجنب توليد الضغط أو التوتر  ،وتجنب
األخبار التي تأتي من مصادر أقل مصداقية.
سيساعدنا ذلك في الحفاظ على تصور
أفضل للمخاطر التي نتعرض لها.

43

نشاط
أهمية أرقام الطوارئ

من المهم للغاية أن تشرح لألطفال ما هي حالة الطوارئ وكيفية التعامل معها .حالة الطوارئ هي حالة
تتطلب مساعدة فورية  ،مثل اندالع حريق أو إصابة جسدية ألحد أفراد األسرة أو الشعور بالتهديد بسبب
وجود شخص غريب .في أي من هذه المواقف  ،يجب عليك االتصال وطلب المساعدة علي الفور

خطوات:
العصف الذهني لتلك المواقف التي يعتبرونها
-1
حالة طارئة وستحتاج إلى طلب الدعم
بمجرد مشاركة الجميع ألفكارهم  ،أوضح الفرق
-2
بين الطوارئ والحالة العاجلة:
• "حالة الطوارئ هي حالة تهدد حياة شخص واحد أو أكثر
ً
فاقدا
أو عندما يصاب أحد أفراد األسرة بجروح خطيرة أو
للوعي  ،على عكس الحالة العاجلة التي يكون فيها
مصابا  ،ولكنها ال تهدد الحياة.
الشخص
ً
وفقا لمرحلة
ً
تذكر مشاركة المعلومات مع األطفال
نموهم.

NÚMEROS DE CONTACTO
EN CASO DE EMERGENCIA

911
AMBULANCIA

911
POLICIA

911
BOMBEROS

AMBULANCIA

لهذه الديناميكية  ،سنأخذ كمرجع  5بيانات
-3
رئيسية يجب عليك تقديمها عند التحدث إلى حاالت
الطوارئ:
• ماذا حدث؟
• كم عدد األشخاص المعنيين الذين تراهم؟
• ما هي اإلصابات الواضحة التي تراها؟
• اسمك بالكامل وموقعك بأكبر قدر ممكن من الدقة،
وبعض المعالم  ،والمتنزهات  ،والمقاعد  ،وما إلى
ذلك.
• ال تقفل الخط حتى يخبرك الشخص المتصل به أن
تقوم بذلك .
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