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 (COVID-19دعم األطفال خالل الحزن والفقدان أثناء جائحة )
 

يستفيد األطفال من الرعاية والتعاطف بعد مرورهم بتجربة وفاة شخص يعرفونه. يمكن للبالغين دعم األطفال في التكيّف من 
الدليل طرقًا للتحضير لمحادثة مع أطفالك حول  خالل مساعدتهم على الشعور باألمان والحزن بطريقة صحية. يقدم هذا  

 الفقدان، وما يمكن توقعه لمجموعات عمرية مختلفة وموارد للمساعدة اإلضافية. 
 

 االستعداد لمشاركة األخبار الحزينة 
 

أنت أيًضا إن معرفة ما تقوله وكيفية دعم األطفال بعد الفقدان يمكن أن يكون أمراً مربكاً. هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت 
 تمر بمرحلة الحزن والتعامل مع عواطفك الشخصية. 

 
• إذا كان ذلك ممكناً، يجب على الشخص األقرب للطفل إخباره بالخبر الحزين. اشرح باختصار متى وكيف مات 

 الشخص. 
أكثر طريقة • سيكون لدى األطفال أسئلة وسيحتاجون إلى إجابات واضحة. دعهم يطرحون األسئلة أوالً، ثم أحب عليها ب 

مطمئنة وأبسط طريقة ممكنة. تجنب عبارات مثل "توفي" و"رحل" و"فقدناه". يميل األطفال إلى أن يكونوا حرفيين 
 للغاية، لذا فإن اللغة المجردة قد تخيفهم أو تربكهم.

• سيرغب األطفال في التعبير عن مشاعرهم. قد يشعرون بالوحدة وقد يشعرون باالرتباك بسبب مشاعرهم الشديدة.   
دعهم يعرفون أن ما يشعرون به أمر طبيعي. إحدى الطرق للقيام بذلك هي من خالل مشاركة مشاعرك الشخصية.  

 طمأنهم بأنك موجود لدعمهم وأنكم سوف تتغلبون على ذلك معًا. 
يحتاج األطفال إلى روتين عادي. حتى خالل فترة الحزن، يستفيد األطفال من طمأنينة الروتين. قد يكون هذا صعبًا  • 

 ، ولكن الحفاظ على بعض الروتين يمكن أن يوفر لألطفال إمكانية التنبؤ والراحة. (COVID-19خالل جائحة )
 

 اعتبارات حسب المجموعة العمرية
 

الجتماعي لألطفال بمرور الوقت. في األسر التي لديها العديد من األطفال، قد يعاني كل طفل ويعبر م العاطفي وايتطور التعلّ 
عن فقدانه بطرق مختلفة، اعتماًدا على عمره. توقع أن يعالج األطفال فقدانهم على مدى سنوات عديدة مع نمو فهمهم للموت. 

ريقة التي اعتادت عليها. إذا كانت هناك بدائل للمشاركة عن بُعد في  أثناء الجائحة، ال تستطيع العائالت غالبًا أن تحزن بالط
الطقوس الدينية أو الثقافية، اسمح لألطفال بالمشاركة فيها. يلعب المعلمون دوًرا مهًما في دعم تالميذهم ويتم تشجيعهم على 

يذ وتقديم المشورة والمساعدة والشراكة مع التواصل مع أسر التالميذ بعد حاالت الوفاة. حيث يمكنهم معرفة كيفية أداء التالم
 العائالت لتقديم الدعم بمرور الوقت.

  



 

 ما تستطيع القيام به ما قد تتوقعه فهم الموت المجموعة العمرية 

األطفال الصغار  
واألطفال في سن  

 ما قبل المدرسة 
 )في سن  
 سنوات( 2-5 

ال يمكنهم التفكير في  •
يمكنهم المستقبل بعد، لذلك ال 

 فهم ديمومة الموت

قد يسألون مراراً وتكراراً    •
 عن الشخص المتوفي

العديد من العواطف، حتى لو لم   •
 يتمكنوا من تسمية هذه العواطف

تغيرات في أنماط النوم أو تناول   •
 الطعام

العودة إلى العادات السابقة، مثل  •
 مص اإلبهام أو التبول في الفراش

تصور أحداث يشارك فيها  •
 الشخص المتوفي

السلوك المتصلب أو العصبي أو   •
 الغاضب

خلق فرص لألطفال للتعبير عن   •
مشاعرهم من خالل اللعب واألنشطة 

البدنية. اللعب هو وسيلة الطفل  
الصغير للتعبير عن المشاعر  

 والتكيّف.

 تحدث عن الشخص المتوفي.   •

األطفال في سن   
 المدرسة 

 )في سن  
 سنة(  6-12 

ئي، ولكن فهم أن الموت نها •
قد يفكر فيما إذا كان بإمكان 

 الشخص العودة

يمكن أن يفكر في كيفية  •
 تعامل اآلخرين مع الفقدان

العودة إلى العادات السابقة، مثل  •
 مص اإلبهام أو التبول في الفراش

تغيرات في أنماط النوم أو تناول   •
 الطعام.

صعوبة في التركيز، والقلق على   •
أنفسهم أو اآلخرين بشأن 

 التعرض للمرض أو الموت

 قُم بتوفير شعور بالسالمة واألمن. •

شجع األطفال على التحدث عن    •
 مشاعرهم.

ذكرهم بكيفية العمل معًا للحفاظ على    •
 السالمة. 

 شجع النشاط البدني.   •

 المراهقون  
 )في سن  
 سنة( 13-18 

 فهماً أكمل للموت.لديهم  •

قد يصارعون من أجل تقبّل   •
 وفاة شخص قريب.

قد يتساءلون عما إذا كان    •
 بإمكانهم منع الموت.

االستعانه باألقران لمناقشة   •
 الموت

أخبار البالغين أنهم ال يريدون  •
 التحدث أو ال يحتاجون إليه 

الحاجة إلى العمل من عبر   •
الشعور باإلنكار والغضب، مما 
قد يؤدي إلى زيادة المخاطرة أو  

 كسر القواعد 

كن متاًحا ألجلهم، ولكن امنحهم  •
 مساحة للحزن بطريقتهم الخاصة.

ابق على اتصال عن طريق    •
 االطمئنان عليهم بانتظام.

شجعهم على التحدث معك أو مع   •
اآلخرين، وكذلك مشاركة ذكريات 

 الفقيد.

ادعم تواصلهم مع األقران أو    •
 استخدام تطبيقات الدعم. 

 

 االعتناء بنفسك هو جزء من رعاية األطفال
 

أيًضا أنك ستكون يمكن لألطفال تعلم استراتيجيات التكيّف الجيدة من الطريقة التي تعتني بها أنت بنفسك. سوف يطمئنهم ذلك 
قويًا للوقوف معهم وقادًرا على دعمهم عاطفيًا. حاول البقاء على اتصال وقبول المساعدة من األصدقاء واألقارب والمجتمعات 

 الدينية أو الروحية أو المتخصصين في الصحة العقلية. 
 متي يجب الحصول على المساعدة المتخصصة 

 
قد تعني أعراض الحزن التي تستمر ألكثر من ستة أشهر أو تؤثر سلبًا على األداء اليومي لألطفال أن الطفل يحتاج إلى  
 مساعدة مهنية. قد تشمل األعراض التراجع عن السلوكيات السابقة )على سبيل المثال، التشبث أو التبول في الفراش(،  

 عف التركيز أو االنسحاب، أو تغيرات في الشهية، أو تعاطي الكحول أو صعوبة في النوم، أو المزاج السلبي، أو ض
 أو المخدرات، أو األفكار االنتحارية.

 
 موارد للمساعدة 
، وهي عبارة عن خط مساعدة  (NYC Wellإذا كنت أنت أو طفلك بحاجة إلى دعم أو مساعدة إضافية، فاتصل بخدمة )  •

لغة.   200أيام في األسبوع ومزود باستشاريين مدربين ومتاح بأكثر من  7ساعة في اليوم و 24سري يعمل على مدار  
للتواصل مع أحد   nyc.gov/nycwell، أو قُم بالدردشة عبر اإلنترنت على الرابط 888-692-9355اتصل بالرقم 

 تشاريين.االس

about:blank


 

( للدعم والسالمة االنفعالية، والتي يمكنها apps( عدد من التطبيقات )NYC Wellيوفر الموقع اإللكتروني لخدمة ) •
مساعدتك أنت وطفلك المراهق على التكيّف مع الفقدان: للمزيد من المعلومات، قُم بزيارة الرابط  

library-newyork.us/en/appnycwell.cityof. 
)خط المساعدة للدعم   COVID-19 Emotional Support Helpline (NYS)يتوفر خط المساعد الهاتفية  •

 ، من الساعة 844- 863-9314( التابع لوالية نيويورك( على رقم الهاتف COVID-19االنفعالي بشأن مرض )
األسبوع. خط المساعد الهاتفية مزود بمهنيين متواجدين لالستماع مساًء، على مدار سبعة أيام في  10صباحاً إلى  8

 والدعم، ويوفر اإلحاالت لتلقي الرعاية. 
يقدم خط المساعدة الخاص بمركز اإلدمان الدعم ألولئك الذين يقومون برعاية طفل يعاني من إدمان المخدرات أو   •

للتحّدث مع أحد   drugfree.org/helpline، أو قُم بزيارة الرابط  855-378-4373الكحول. اتصل بالرقم  
 االستشاريين.

  Helping Children Copeمقال تحت عنوان " )الصحة العقلية لدى األطفال(،  Child Mind Instituteمعهد  •

with Grief " ( لتكيّف مع الحزنعلى األطفال امساعدة) وonal Child Traumatic Stress NetworkNati  
يمكن أن تقدم إرشادات إضافية حول ما يتعين قوله لطفل للتكيّف مع  )الشبكة الوطنية للضغوط النفسية المؤلمة لألطفال(

 الحزن. 
أدلة   )ائتالف دعم الطالب الذين يمرون بمرحلة الحزن( Coalition to Support Grieving Studentsلدى  •

 للمعلمين والعاملين في المدارس وأولياء األمور مصممة خصيصاً للعامل مع حزن األطفال أثناء الجائحة.  

 

 

 

 5.21.20  قد تقوم إدارة الصحة في مدينة نيويورك بتغيير التوصيات مع تطور الموقف.     
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