
 العودة إىل مراكز رعاية الطفل
مع أنتشار وباء فريوس كورونا الجديد

قد يكون هناك العديد من األسئلة واملخاوف لدى العائالت التي سرتسل أطفالها مجدًدا إىل مراكز رعاية األطفال أثناء جائحة فريوس 
كورونا املُستجد COVID-19. قد يُظهر األطفال الغضب أو الحزن أو اإلحباط. من الطبيعي أن يكون هناك مشاعر مختلفة خالل هذه 
املرحلة االنتقالية. ساعد طفلك بالحديث برصاحة عن مشاعره. إليك بعض الطرق التي ميكنك من خاللها دعم طفلك خالل هذه الفرتة 

الصعبة.

تحدث عن األشياء التي لن تتغري. سيستمر طفلك يف: 
• تلقي نفس املستوى من الرعاية.	
• تلقي وجبات الطعام والوجبات الخفيفة.	
• أن يكون لديه وقت للعب.	
• أن يكون لديه وقت لقراءة الكتب.	
• أن يكون لديه وقت للعب ألعاب القفز والحركة.	
• االستفادة من التفاعالت اإليجابية مع املعلمني ومقدمي الرعاية اآلخرين.	

قم بتجربة اسرتاتيجيات ملساعدة طفلك عىل فهم التغيريات يف مراكز رعاية األطفال.
• استخدم اللعب التظاهري للتحدث عن اإلجراءات الجديدة مثل التوصيل واالصطحاب من مركز الرعاية. 	
• قم بقراءة كتب عن رعاية األطفال. تحدث عن األشياء التي ستكون مختلفة واألشياء التي ستظل كام هي قبل جائحة 	

.19-COVID
• فكر يف طرق ملساعدة األطفال عىل التحكم يف مشاعرهم، مثل استخدام التنفس أو عبارات التهدئة القصرية. 	
• عد إىل روتينك يف وقت النوم واالستيقاظ والوجبات والخروج من الباب وارتداء املالبس. 	
• كن إيجابيًا ومتفائاًل مع طفلك ومع ُمقدمي الرعاية.	
• ضع يف اعتبارك إنشاء روتني وداع خاص. ميكن أن يكون أغنية خاصة أو تقبيل أيديهم قبل املغادرة. 	

اطرح أسئلة عىل مقدم رعاية األطفال ملساعدتك عىل الشعور بالراحة والثقة. 
• ما هي إجراءات التوصيل واالصطحاب الجديدة؟	
• هل ميكن لطفيل إحضار يشء من املنزل ليحتفظ به يف املركز؟	
• هل سيكون طفيل مع نفس املجموعة من األطفال ومقدمي 	

الرعاية طوال اليوم؟
• كيف سيتم إجراء الفحص الطبي؟	
• كيف ستُهدأ طفيل إذا شعر باالنزعاج؟	
• هل سيكون كل أصدقاء طفيل موجودين هناك؟	
• ما هي التغيريات التي سيتم إجراؤها عىل وقت القيلولة؟	
• هل سيكون معلم طفيل هناك؟	
• هل ال يزال بإمكاين مراقبة غرفة الصف الخاصة بطفيل؟	
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