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  خطة لطفلك  حالة مرضك
وس كورونا  شاًرا واسًعا لمرض ف ورك ان ف للوالدين أن  COVID‐19شهد مدينة ني  أنه من المخ  ح  المجتمع. 

 أصدقائك وعائلتك حول خطة لطفلك إذا حدث ذلك.  اح للتحدث إ االرت شعر  مرضوا، فقد   أن   فكروا   

 طفلك إذا  ما  الخطة؟ م ومسؤول أن ير الغ سل ب لشخص  ت  سالمة طفلك من خالل ال مكنك الحفاظ ع
ح ا 

ً
ا جد

ً
ض حت م . أص ش  المس اب إ  الذ حاجة إ ه أو إذا كنت  مكنك االعتناء   ث ال   

جب أن أفعل؟ جب  ماذا    عض النصائح ال   ما   وضع عائلتك. ف ا ع
ً
ات مختلفة اعتماد قد يتخذ الوالدان ترت

جب أن تطلب منه ذلك، و1مراعاتها حول  مكن أن تعمل الخطة، و2) من الذي  ف   ) التواصل. 3) ك  

جب أن تطلب منه ذلك؟1 منفكر  ) من الذي  ا  ف
ً
ض حت م ة طفلك إذا أص مكنه رعا  

ً
ًما ومسؤوال ا سل

ً
الغ كون  قد 

ان الذين تعرفهم أنت  ذا الشخص أحد أفراد العائلة أو األصدقاء أو الج كون  ذلك. قد  ام  مكنك الق ث ال  ح ا 
ً
جد

ار، تحدث مع ك أف مجرد أن تكون لد مكنهم  وطفلك.  م و د من استعداد ا للتأ
ً
ق  مس ة المحتمل  الرعا مقد

 مساعدتك.   

 م  ما  المخاطر؟ ة المحتملون أو أفراد أ ان مقدمو الرعا وس كورونا إذا  ف ة  ، فقد COVID‐19أ عرضة لإلصا

ا. 
ً
ض  حالة مرض طفلك أ ارات أخرى،   خ    التفك  ترغب   

 الراحة معه. قد يرغب األطفال   ما رأي طفلك؟ شعر  ه و  عمر طفلك ونموە، اسأل طفلك عمن يثق  ا إ
ً
ناد اس

ن ال يُ  ا، ول
ً
ة األشقاء األصغر سن  رعا ة أنفسهم والمساعدة   رعا ا 

ً
 سن قون األ ذلك. من المهم والمرا نصح 

ا  ‐لألطفال 
ً
 سن ذە  ‐من فيهم األطفال األ  الموثوق بهم للتعامل مع  الغ ة والدعم من ال  الرعا الحصول ع
 . ق عدم ال ة والمحفوفة  ة الصع  الف  

مكن 2 ف  ب  الخطة.  تعملأن ) ك ذ لك، أم س  م ة   مقدم الرعا ل س ة نجاح خطتك.  ف  ك  فكر  طفلك إ
ا؟

ً
ض ة أ  رعا فة تحتاج إ ك حيوانات أل ل لد  المساعدة للسفر؟  حتاج طفلك إ ل س ة؟  ل مقدم الرعا  م  

  وس كورونا  معظم األشخاص من ف ستغرق األمر عدة أسابيع. COVID‐19يتعا ن قد  ذە   ، ول ساعدك  مكن أن 

ة ة وطفلك.  القائمة المرجع حتاج إليها مقدم الرعا  قد  م المعلومات والموارد ال   تنظ  

عرفون خطتك وتتم   ) التواصل. 3 ن  د من أن اآلخ د التأ ن من المف ة، ول  رسم ة أو غ مكن أن تكون الخطط رسم
 حاالت الطوارئ.  ه  سهل العثور عل ان   م  كتابتها   

   ة إ س ةال  مساعدتك. ، الخطة غ الرسم ة الذين وافقوا ع  الرعا ة اسم ومعلومات االتصال لمقد  مكنك كتا  

  ار ةوكخ ورك ألحد الوالدين للخطة الرسم ة ني سمح قانون وال مال أحد النماذج،   شخص OCFS Form 4940( ب ) لتعي

ة عن الوالد. ما  ا ا للطفل ن
ً
 التخاذ قرارات مهمة مؤقت  

  :معرفة خطتك  حاجة إ ان األشخاص المهمون اآلخرون  ما إذا   فكر ف  

o    التحدث معه حول خطة مقد  زارته، فهل تحتاج إ شارك حضانة طفلك أو الحق  ان شخص آخر  إذا 
ة؟ اط ة االحت  الرعا  

o  طاقة الزرقا ث ال  تحد  المدرسة؟ل تحتاج إ  ء لطفلك   
o ا؟

ً
ض لك إذا كنت م  م الحضور إ ه إذن  معرفة من لد    المب ان أو موظ د السماح للج  ل ت  
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o  ة ه اإلذن لرعا عرفوا من لد   د مناقشة خطتك مع مدير حالتك ح  ملجأ، فهل من المف ا  ً م حال إذا كنت تق
 ذلك الحضور الصطحاب طفلك إذا لز  ما   م األمر)؟طفلك (  

د من الموارد  الم  

  ،وضع خطة   مساعدة  حاجة إ مكنه مساعدتك، أو إذا كنت  م  ة سل  مقدم رعا  التوصل إ لة  ر إذا كنت تواجه مش
ُ
ي

ة المح التابع إلدارة  مكتب المنطقة اإلدار ه والدعم  ACSاالتصال   التوج  للحصول ع  
 ) ورك ) ومعلومات حول االستعداد لحاالت NYC Emergency Managementأدلة إدارة الطوارئ  مدينة ني

 الطوارئ  

  ا ة أو الوصا شأن شؤون األ  التحدث مع محاٍم  اتأو إذا كنت ترغب  مكنك  ال ا من الخطط، فإنه   أو غ ا التأم أو قضا

ـ  حاالت، أو  NYC311االتصال   معلومات و ةللحصول ع ة المحام المحل  نقا  
 ) ورك ة ني ة  وال  )NYS Kinship Navigatorمستكشف القرا  
 ) ورك ة  مدينة ني (الغذاء، والمساعدة  )NYC Human Resources Administrationإدارة الموارد ال

 من ذلك) ان، وأ ة، ومساعدة اإلس  النقد  
 ز ا ورك مرا ة المجتمع  مدينة ني اب وتنم ة التابع إلدارة الش ال المنطقة اإلدار ) NYC DYCDستق

)In Centers‐Based Drop‐Borough    
  ورك عة لمدينة ني  تقدم بها  HelpNowNYCخدمة المساعدة اآلن التا ا المساعدة،  (الطرق ال اؤ ورك و مدينة ني

وس كورونا  ة لف  )COVID‐19أو لدعم جهود االستجا  
  ورك عة لمدينة ني  أو العنف  NYC Hopeخدمة األمل التا عانون من العنف الم (الموارد والدعم لألشخاص الذين 

س) ع الج  أساس ن  ع  
  وس كورونا ف مع ف ائهم  )COVID )Coping Through Covid‐19التك ورك وأح ان ني ل س  توص (تهدف إ

ان والمساعدة الموارد ال نت؛ ومساعدة اإلس  الطعام واإلن شمل: زادة الوصول إ   حتاجون إليها، وال  قد  ة ال يوم

ة وعالج ة؛ وخدمات الصحة العقل جارة؛ والخدمات الطب ة،المخدرات إدمان اإل م شطة التعل ف التوتر).  ، واأل ل تخف  وس  
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ة للمساعدة  وضع خطتك   قائمة مرجع
وس كورونا  : خطة لطفلك  حالة مرضك شاًرا واسًعا لمرض ف ورك ان   COVID‐19شهد مدينة ني  ح  المجتمع. 

 أصدقائك وعائلتك حول خطة لطفلك  اح للتحدث إ االرت شعر  مرضوا، فقد   أن  فكروا  ف للوالدين أن  أنه من المخ
ة  حتاج إليها مقدم الرعا  قد  م المعلومات والموارد ال  تنظ ة  ذە القائمة المرجع ساعدك  مكن أن  إذا حدث ذلك. 

 وطفلك.   

عة:  حة  ل ما  نص ام   الق ك الوقت أو القدرة ع كن لد  لو لم  حدث المرض أو حاالت الطوارئ فجأة. ح مكن أن 
ات   األساس طة لطفلك تحتوي ع س ة"   حزم "حقي ل  ‐، فقد ترغب  س وحفاضات األطفال والمناد ار مال غ

ة أو  ة صغ واتف مهمة. ضع دم ة وقائمة أرقام  ة األساس ستطيع. واألدو اح إذا كنت   لالرت ة كعن  لع  

ا من اإلمدادات:  س وغ  الطعام والمال  

  ا فة وغ س نظ مال ل طفل  ة ل  حقي  تجه اءمن فكر  ،  األش  أسبوع ستخدمها طفلك لمدة تصل إ  س ال

س   ذلك المال ة ما  سواألحذ ة والمال ل؛  الخارج ات الطقس؛ الحفاضات والمناد ة لتغ جب أن تكون مناس   ال
ا من  ةوسائل فرشاة الشعر أو غ ة؛ إلخ.  العنا  الشخص  

  ام أو ضعة أ ستمر ل ة س انت الرعا ه إذا  حتاج إل  حول ما قد  ا ة االحت جراء محادثة مفتوحة مع مقدم الرعا قم ب
   ذلك الطعام اإلضا ما  ل لدى أسابيع،  ا من اإلمدادات لطفلك.  ة، وغ وحفاضات األطفال والمنتجات الشخص

 وضع خطة مًعا؟ ة طفلك، أم أنك ستحتاج إ ة لرعا ك الموارد المال ة الخاص   مقدم الرعا  

  ة يوفر د من أن مقدم الرعا ب نتأ  للرضع).  وم آمنترت ر أو مهد والد ل المثال،   س  (ع  

ذە  وثائق مهمة:  شمل  ه إذا لزم األمر. وقد  ة الوصول إل  الرعا مكن لمقد ان واحد   م اجمع وثائق طفلك المهمة 
م ومعلومات ال ة وسجالت التطع ات الحكوم ال أخرى من اله الد وجواز السفر وأي أش . الوثائق شهادات الم  تأم  

ة ة الخاص المعلومات الطب  مقدم الرعا ة ومعلومات االتصال؛ أخ دل ة لطفلك والص ة الصح  الرعا مقد : ضع قائمة 

ه حتاج إل ة إعطاء طفلك أي دواء قد  ف ة، وك ة الغذائ ات الحساس ة أو مس  ك عن أي حساس  

  :ا
ً

ض ل ACSتوجيهات إدارة  انظر أ األعراض  الم ة األطفال المصاب   لرعا  

م:  معرفة  معلومات التعل ة  ة الطفل ومعلومات االتصال واسمح لمقدم الرعا مدرسة طفلك أو مقدم رعا ضع قائمة 
 أي معلومات ومستلزمات التعلم عن  ة الوصول إ ف  عد. ك  

 :   الراحة والروت تب واألغا  ال الراحة واألمان. ما   الشعور  ساعد طفلك ع ما  ك  ة الخاص   مقدم الرعا أخ
ات  ف تتعامل مع السلوك ام بها مًعا؟ ك  تحب أنت وطفلك الق شطة ال  األ  واأللعاب المفضلة لطفلك؟ ما  والد

  ة؟ أخ جاب ات اإل شجع السلوك ة و ة نوم السلب ات، وف عه للوج  الذي ت ك عن الروت ة الخاص  ا مقدم الرعا
ً
ض  أ

   الحفاظ ع  طفلك ع  مع ام بروت ساعد االل ون، إلخ. س دة التلف ، ووقت مشا لولة، ووقت الواجب الم الق
األمان.  شعر   جعل طفلك  ة ع ساعد مقدم الرعا ة وس ع اة الطب الح  الشعور   

قاء ل التوتر  ع اتصال:  ال  تقل اة طفلك ع  ح   ن المهم  التواصل مع األشخاص اآلخ ساعد الحفاظ ع مكن أن 
اتف طفلك أو الحصول    مكنك حفظ قائمة جهات االتصال  ل  طفلك.  عتنون  م الذين  كونوا   لو لم  والقلق، ح



  
  2020أبريل  24تحديث: تاريخ آخر 

 

4  
 

" اتف "األشخاص المهم ل  شاء دل  إ سهل عليها لمساعدتك  ث  ح ان واحد   م م أجهزة الشحن   تنظ ؟ حافظ ع
 السفر.  حاجة إ ان طفلك  انها إذا  س  الوصول إليها ولن يتم   

ة:  ك  أوامر الحما ة الخاص  ار مقدم الرعا  إخ  سالمة طفلك من شخص آخر، ُير ة للحفاظ ع ك أمر حما ان لد إذا 
سخة من األمر.  ه   وقدم إل  

 


