
معلومات عن رعایة طفل أو أكثر اثناء األزمات والنزوح

  تشعر باالنزعاج بشكل متزاید وبتقلب مزاجك بشكل متكرر، كما قد تشعر بالقلق والتوتر واالكتئاب     

تقوم بتذكر األحداث التي مررت بھا بشكل واضح ومتكرر، قد تؤدي ھذه الذكریات إلى رد فعل جسدي كتسارع
نبضات القلب أوالتعرق

تشعر بالحیرة بسھولة وأن تعاني من صعوبة في التركیز واتخاذ القرارات، كما قد تالحظ تغییرا في نمط نومك
وأكلك

اعلم أنك تمر بوقت عصیب لكنھ في نفس اآلن وقت یمكنك السیطرة علیھ، وتذكر أنك تمكنت من مواجھة
مصاعب أخرى في حیاتك بنجاح

اعلم أنك شخص فرید من نوعك فقم باستغالل مھاراتك والمصادر الموجودة حولك بشكل مثمر 

حاول أن تكون صبورا تجاه مشاعرك المتغ یرة 

حاول أن تكون صاحب نظرة متفائلة وإیجابیة فإن ذلك سیساعد على بناء روح األمل لدى طفلك 

ادعموا بعضكم البعض وتقبل الدعم من أصدقائك وأقاربك وجالیتك والشخصیات الدینیة 

اعتن بنفسك بأكبر قدر ممكن وحاول أن تنال قسطا من الراحة كلما سنحت لك الفرصة 

حاول أن تؤسس أو أن تعید تأسیس روتین ألطفالك قدر اإلمكان، كتحدید موعد للنوم مثال 

داوم على األنشطة الدینیة التي تلتزم بھا 

الشكاوى الجسدیة مثل الشكوى من الصداع وآالم البطن والحرارة والسعال وفقدان الشھیة

الشعور بالقلق والخوف 

المعاناة من الصعوبة في النوم ومن الكوابیس ومن الفرع أثناء النوم ومن الصراخ 

قد یعاني بعض األطفال األكبر سنا من بعض العادات القدیمة مثل التبول اللیلي والتعلق باألھل والبكاء المتكرر ومص 
اإلصبع والخوف أثناء الوحدة

قد یصبح بعض األطفال أكثر نشاطا أو عدائیة بینما قد یصبح بعضھم اآلخر أكثر خجال وسكوتا وانطوائیة وحزنا 

الصعوبة في التركیز

معلومات تخصك أنت
ما الذي تمر بھ؟ من المحتمل أن...

معلومات تخص طفلك
ما الذي یمر بھ طفلك؟

تختلف ردود فعل األطفال تجاه التجارب العصیبة بناء على عدة عوامل كالعمر على سبیل المثال، إال أن ھناك ردود فعل
:مشتركة بینھم مثل

قد تؤثر كل ھذه األشیاء على عالقتك بالطفل الذي تحت رعایتك

من الضروري أن تتذكر أنھ لیس غریبا على طفلك أن یظھر ردود فعل معینة أو مشاكل سلوكیة بعد تجارب مخیفة عصیبة

األمور التي یمكنك القیام بھا لمساعدة نفسك



اسع جاھدا على إبقاء عائلتك مع بعضھا البعض دائما

حاول أن ال تفترق عن طفلك لفترات طویلة 

عل م طفلك اسمھ ومكان إقامتھ وكیفیة طلب المساعدة في حال افترق عنك 

إن كنت متجھا إلى موقع لتوزیع المواد التموینیة فابق طفلك بالقرب منك في جمیع األوقات أو اتركھ تحت رعایة 
شخص بالغ أو قریب مسؤول وموثوق

إن قررت اصطحاب طفلك معك فاتفق معھ بشكل مسبق على مكان تلتقون فیھ في حال افترق عنك، وتأكد من 
معرفة طفلك للمكان ومن أنھ مكان مریح

عندما یخرج طفلك لل عب اطلب منھ أن یخبرك عن المكان الذي سیلعب فیھ وعن موعد رجوعھ إلي البیت 

اقطع لطفلك وعدا بأنك ستقوم بكل ما باستطاعتك لرعایتھ والمحافظة على سالمتھ

حاول أن تكون حنونا مع طفلك بض مھ ومسك یده بشكل اعتیادي 

أخبر طفلك أنك تحبھ بشكل متكرر فإن اھتمامك بھ سیشعره باالطمئنان 

انتھز كل فرصة یقوم بھا طفلك بسلوك حسن لمدحھ

حاول أن تكون صبورا مع طفلك وأن ال تنتقد التغ یرات الطارئة في سلوكھ كتعلقھ بك أو كسعیھ للشعور بالطمأنینة
بشكل مستمر

ح فز طفلك على تقدیم المساعدة للغیر وامدحھ واشكره في كل مرة یقوم فیھا بذلك، فإن تقدیم المساعدة للغیر یساعد
األطفال على تح مل الظروف والتح سن

 

أعر طفلك اھتمامك واقض معھ بعض الوقت كلما سنحت لك الفرصة

أعر طفلك بعضا من وقتك واستمع إلیھ وحاول فھم التجارب التي یمر بھا واسألھ عن مشاعره تجاھھا، واسألھ أیضا
عن أكثرھا صعوبة وأصعبھا مواجھة

ال تقطع لطفلك وعودا ال یمكنك الوفاء بھا

كن صریحا مع طفلك وز وده بمعلومات دقیقة ع ما یحصل

شجع طفلك على اللعب معك ومع إخوتھ أو مع غیرھم من األطفال، فإن اللعب أمر ضروري لمساعدة طفلك على
مواجھة التجارب العصیبة سواء كانت سابقة أو حالیة كما أنھ ضروري لتحضیره للمستقبل، فھو یساعد على إضفاء

طابع طبیعي لحیاتھ

حاول قدر اإلمكان أن تحافظ على روتین یومي كتحدید موعد للنوم على سبیل المثال

ش جع طفلك على القیام بالواجبات المدرسیة كالقراءة والكتابة والریاضیات حتى إن لم تكن المدارس متوفرة
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كیف یمكنك مساعدة طفلك؟

األمان

توفیر الدعم والحنان

قضاء الوقت سویة والتحدث مع بعض

التشجیع على الللعب

المحافظة على الروتین

المدح


