ىلع لافطألا ةدعاسم التأقلم عم
ةمداصلا ثادحألا نم اهريغو ثراوكلا
غي ر
وغيها من األحداث الصادمة بشكل ر
مباش من خالل
مباش ،أو بشكل ر
وقد يتعرض األطفال للكوارث ر
ر
ر
.
المباش للكوارث واألحداث
وغي
المباش
التعرض
يتسبب
قد
اآلخرين
يث
التغطية اإلعالمية أو سماع حد
ر
ر
البالغي ليشحوا
الصادمة يف جعل األطفال يشعرون باالرتباك أو الخوف أو عدم األمان .ويتطلع األطفال إىل
ر
ر
االقتاحات الواردة أدناه عىل مساعدة األطفال
ينبغ فعله .وستساعدك
لهم ما يحدث ر
وليشدوهم إىل ما ي
يف التعامل مع األحداث الصادمة:
الحفاظ على الهدوء والطمأنينة

نصائح لمقدمي
الرعاية

ومتوترا ،فقد يشعرون بالخوف
إن كيفية تعاملك مع األحداث الصادمة والعصيبة تؤثر على أطفالك .إذا رآك األطفال قلقًا
ً
وعدم األمان .ويمكنك مساعدة األطفال من خالل الحفاظ على الهدوء وإيجاد طرق لتخفيف الضغط والتوتر لديك .فهذا
سيطمئن األطفال ويساعدهم على الشعور باألمان .اطلب المساعدة إذا كنت تشعر باإلنهاك .للمساعدة ،يمكنك استخدام أو
إنشاء شبكة مع األسرة واألصدقاء أو االتصال على  )888-692-9355( NYC Wellللتوصيل بالخدمات.

معرفة كيفية تفاعل األطفال مع الضغط
يمكن للكوارث وغيرها من األحداث الصادمة أن تؤثر على طريقة شعور األطفال وتفكيرهم وسلوكهم ،خاصة إذا
كان الحدث يؤثر مباشرة ً على أسرتك ومجتمعك .ومن المهم معرفة أن األطفال من أي فئة عمرية قد يتفاعلون مع
الكوارث واألحداث الصادمة بعدة طرق .وعالوة على هذا ،قد تتباين بعض ردود الفعل بنا ًء على عمر الطفل
واستيعابه لما حدث .تعتبر القوائم الواردة أدناه قوائم إرشادية ،ولكن تذكر أن األطفال قد يتفاعلون بطرق متشابهة
ومختلفة عن أقرانهم.
ردود الفعل الشائعة لدى األطفال من جميع األعمار
• الشكوى من آالم وأوجاع مثل الصداع ومغص المعدة وآالم الصدر ،دون أن يكونوا في الواقع مرضى
• التوتر والخوف والحزن
• تغيرات في الشهية
• صعوبات في النوم ورؤية الكوابيس
• تغيّرات مفاجئة في السلوك
ردود فعل محددة لدى األطفال في سن ما قبل المدرسة
• التعلق بأولياء األمور ،الخوف من الظالم ،رفض النوم بمفردهم
• سلوك عدواني مثل الضرب والركل والعض
• التبول على الفراش ومص اإلبهام واإلمساك
• االعتقاد بأن شيئا فعلوه قد تسبب في وقوع الكارثة
ردود الفعل المحددة لدى األطفال في بداية العمر المدرسي
• التعلق باألبوين ،الخوف من الظالم
• تجنَّب المدرسة أو مواجهة مشكالت مع الواجبات المدرسية
• المشكالت مع األقران

إن التعرض
لكارثة أو
لغيرها من
األحداث
الصادمة قد
أمرا
يكون ً
مرهقًا لألطفال

ةفيحص كدعاستسو
هذه قئاقحلا
لافطألا ةناعإ ىلع
ىلع التأقلم عم
.ةمداصلا ثادحألا

ردود الفعل الخاصة بمرحلة المراهقة وما قبل المراهقة
• التصرف بخالف طبيعة الشخصية :السلوك العدواني أو المتمرد ،والمخاطرة مثل تعاطي المخدرات
أو الكحول
• االنسحاب من ممارسة األنشطة المعتادة وفقدان االهتمام بها
• مشكالت في المنزل والمدرسة

Arabic

وأجب عن أسئلتهم
خصص وقت ًا لألطفال ِ
قد يشعر األطفال باالرتباك والخوف بعد الحدث الصادم ،وقد تكون لديهم العديد من األسئلة .انتبه لمخاوفهم
اقض معهم وقتًا أطول .أجب عن أسئلتهم واشرح لهم الحقائق بطريقة يمكن أن يفهموها .دع
واعترف بوجودهاِ .
األطفال يعبرون عما يشعرون به أيًا كان وأخبرهم أنه من المقبول أن يشعروا بتلك المشاعر .حاول طمأنة
األطفال بشأن ما يتم فعله للحفاظ على سالمتهم.
قلل من تعرضهم لألخبار
إن التعرض لألخبار المتعلقة بإحدى الكوارث أو األحداث الصادمة األخرى على التلفاز أو الصحف أو عبر
وسائل التواصل االجتماعي بكمية أكبر من الالزم من شأنه أن يجعل األطفال يشعرون بالقلق واالرتباك .حاول
تقليل كمية األخبار التي يشاهدونها .عند مشاهدتهم لألخبار ،شاهدها معهم حتى يمكنك شرح ما يحدث.
حافظ على األنشطة الروتينية للعائلة وكن مرنًا
شعورا بعودة األمور إلى طبيعتها والتحكم فيها .حاول الحفاظ على األنشطة الروتينية
تمنحنا األنشطة الروتينية
ً
المألوفة بقدر اإلمكان ،وكن مرنًا حتى تستطيع التعامل مع الظروف المتغيرة .وهذا سيساعدك أنت وطفلك
على التعامل مع الظروف .حاول:
• الحفاظ على األنشطة الروتينية ،مثل مواعيد وجبات األسرة وقصص ما قبل النوم.
• الحفاظ على األنشطة الروتينية الصحية للتأكد من أن األطفال يأكلون جيدًا ويأخذون قس ً
طا كافيًا من النوم
ويمارسون بعض النشاط البدني.
• خفف مؤقتًا من القواعد والتوقعات عند الضرورة ،مثل السماح لألطفال بالنوم مع إشعال الضوء إذا كانوا
خائفين ليالً أو بالنوم في غرفة أخرى مؤقتًا إذا دعت الحاجة.
ابق على تواصل
إذا كان األطفال في المنزل بسبب حدث ما ،فساعدهم في البقاء على تواصل مع باقي أفراد األسرة واألصدقاء.
حين يكون االلتقاء بالناس وج ًها لوجه أمر غير آمن أو ممكن ،فإن إجراء المكالمات الهاتفية وكتابة رسائل
البريد اإللكتروني والتواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي تعتبر وسائل جيدة للتواصل.
قم بإشراك األطفال
قم بإشراك األطفال في أي جهود إلعادة البناء بعد الحدث .إن التخطيط لمستقبل جديد وبنائه سويًا قد يساعد
في التمكن من التعافي .اعط األطفال بعض المهام التي يمكنهم تنفيذها ،ودعهم يركزون على األشياء التي
ضا من القلق بشأن
يمكنهم القيام بها .إن التدرب على خطط الطوارئ لدى العائلة قد يقلل أي ً
الكوارث المستقبلية.
اعرف متى وأين يجب أن تطلب المساعدة
إذا كان األطفال يواجهون صعوبة في التعامل مع األمر ،فتواصل مع  NYC Wellللوصول إلى
الخدمات ،مثل االستشارات والتدخل في األزمات ودعم األقران واإلحالة إلى الرعايةNYC WELL .
هي خدمة مجانية وسرية ومتوفرة على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع باإلنجليزية أو اإلسبانية أو
الماندرينية /الكانتونية مع وجود ترجمة متاحة ألكثر من  200لغة .للتحدث:
 .888-692-9355للدردشة.nyc.gov/nycwell :

كدحو تسل.
ةدعاسملا
ةحاتم!

:ثدحتلل
888-692-9355

ةشدر دلل

nyc.gov/nycwell

