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 كيف تدعم الصحة النفسية لطفلك خالل الجائحة

ا خالل 
ً
طفلك أو ابنك المراهق وخصوًصا أن ل والعافية النفسية صحةالاألوقات المتقلبة والصعبة عىل  هذه قد تكون قلق

ي التأقلم مع كافة   مرور الوقت.  استمّرت رغملجائحة ا
ي الكثير من األطفال والشباب ف 

ي طرأت خالل  يعان 
ات الت  هذه التغيير

ا 19-األشهر العديدة الماضية نتيجة لجائحة كوفيد
ً
ا أو حزين

ً
ا أو   أو  .  لهذا قد تالحظ أن طفك أو ابنك المراهق يبدو قلق

ً
وحيد

ء كان  مضطرب.  ي
فقد يشعر باالرتباك أو الغضب من استمرار توقف أنشطته المعتادة أو قد يشعر بخيبة أمل لفقدان ش 

ة طويلة.  العديد من الطالب قلقون منذ إليه يتطلع  ويشعرون بالتوتر حيال ما   ،مدرسية  ما أعمال يكون فاتهم أن في 

ي هذا الوقت المضطرب.   
.  كل هذه المشاعر متوقعة ف  ي هذا العام الدراشي

 سيحصل ف 

كما أننا نعلم أن بعض الطالب واألرس/ مقدمي الرعاية مّروا بصعوبات وخسائر خالل الجائحة.  قد يكون طفلك أو ابنك  

ه وأنت تتساءل إن ك  من غير
. المراهق واجه صعوبات أكير  ان بخير

تطور الجائحة؟  كيف تعلم إن كان مع  طفلك أو ابنك المراهق عىل الحفاظ عىل صحة نفسية جيدة  ةساعدم يمكنك كيف

 
ً
ي من مشاكل تتطلب مزيد

 هذه األسئلة. اإلجابات عن من الدعم والمساعدة؟  نقدم لك أدناه بعض  ا طفلك يعان 

ي حالة الطوارئ
 ف 

ي من حالة طارئة تتعلق بالصحة النفسية إبحاجة  تأن
ي بعض األحيان.  إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يعان 

ىل المساعدة ف 

ي   قسماتصل بخط األزمات أو اتصل بسيارة إسعاف أو اذهب إىل  ف المخدرات،أو تعاطي 
 المحىلي ف 

ي المستشف 
الطوارئ ف 

ي تحتاج إليها.  يوجد  
ة الت  ي هذه األوقات غير االعتيادية، من المهم أن تحصل عىل المساعدة المبارس 

منطقتك.  حت  ف 

 أشخاص عىل أهبة االستعداد لمساعدتك. 

ا إن ذهبت إىل قسم الطوار  مالحظة: 
ً
وتوكول    19-كوفيدل " طالنش   فحصالخضوع إىل " للئ، كن مستعد كجزء من الير

ا  األوقات.  سُيطلب منك هذهالقياشي المتبع خالل 
ً
ارتداء كمامة.  حاول أن تحافظ عىل هدوئك وأن تدرك أن هذه   أيض

 الدعم لك. ومثال عىل رعاية واهتمام مقدمي الرعاية الطبية عند تقديم متّبعة مجرد ممارسة 

ا 
ً
 إن لم تكن متأكد

ّ
ي االتصال بتيىلي هيلث أونتاريو إذا كنت  حالة طارئة، أو أن الوضع ُيعد

ر ف 
ّ
ي الحديث عن الحالة فك

  ترغب ف 

(Telehealth Ontario)  ي منطقتك.    ،و خط االستغاثةأ ،1-866-797-0000عىل الرقم
أو فريق األزمات المتنقل ف 

 ألرقام. لمزيد من ا  ه انظر القائمة أدنا

 

 مركز مصادر الصحة النفسية الخاص بالشباب

اكة مع   نت لموارد الصحة العقلية الخاصة بـكوفيدوهاتف مساعدة األطفال إلنشاء    Jack.orgعقدنا رس  ي تركز   19- مركز عىل اإلني 
الت 

ي محيطكالمشاركة بشكل واسع مع  الرجاء  .البعضلمساعدة الشباب عىل االعتناء بأنفسهم وببعضهم  عىل الشباب 
 . الشباب ف 

 

https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneIn-case-of-an-emergency-0
https://jack.org/Resources/COVID-19-Youth-Mental-Health-Resource-Hub?lang=en-ca
https://jack.org/Resources/COVID-19-Youth-Mental-Health-Resource-Hub?lang=en-ca
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 أسئلة وأجوبة

ي المراهق خالل جائحة كوفيدلالنفسية صحة الكيف احافظ عىل 
   19-طفىلي أو ابت 

أفضل ما يمكننا فعله كوننا آباء/ أوصياء أو أفراد من العائلة هو الحفاظ عىل التواصل مع األطفال أو المراهقير  وأن نتحىل  

 م. بالصير والتفّه 

ي االعتبار.  النصائحأعددنا 
ي يجب وضعها ف 

أفضل من يعرف طفلك، لذا تعامل   تبالطبع، أن التالية لتقديم بعض األفكار الت 

ا لوضع أرستك   النصائحمع هذه 
ً
 وفق

 عمًرا  األصغر لألطفال 

ي ايتطلع األطفال إلينا لمعرفة كيفية االستجابة  حافظ عىل هدوئك.  •
ر أن هدوءك يساعد  لمواقف العصيبة. ف 

ّ
تذك

ي طرق إلدارة الضغوطات الواقعة عليك )التحدث مع صديق أو شخص  طفلك 
عىل المحافظة عىل هدوئه.  فكر ف 

ا  ً ه سير  
كير  عىل االمتنان، وما إىل ذلك( حت   عىل األقدام كبير السن، أو التي 

إذا   . أفضل ما لديكب دعم أطفالكت، أو الي 

 وخذ نفًسا قبل التحدث مع طفلك.  النفسي  كنت تشعر باإلرهاق
ً
 أو القلق الشديد، فتوقف قليال

ي تفرضها دائرة الصحة العامة وحاالت العنرصية والقمع   اجعل األمور بسيطة.  •
قد  والفقد الجائحة والقيود الت 

ة من المعلومات  هناك  ف تبدو مرهقة ومعقدة.  عدة طفلك دفعة واحدة.  تستطيع مساباتجاهنا دفق  تتكميات كبير

كير  عىل أكير المعلومات مقدور عليها هذه المعلومات إىل أجزاء  تقسيم من خالل 
بالنسبة له.  عىل   المفيدة مع الي 

ي   المثال،سبيل 
هم بأنهم ف  ي الحفاظ عىل سالمتهم   أمان،تذكير

موضًحا أن عمليات اإللغاء تحدث للمساعدة ف 

وس، وإخبارهم أنه من خالل غسل أيديهم بانتظام وارتداء الكمامة، فإنهم   ي المجتمع من الفير
هم ف  وسالمة غير

ا يساعدون الجميع، وما إىل ذلك. 
ً
 ف. عىل فهم الموق  تكرارها لمساعدتهماستخدم لغة مبسطة يمكنك  يمكنك أيض

ي تصنيفها.  دع طفلك يعير عن مشاعره.  استمع لهم.  •
"أنا أرى أنك تشعر  : تستطيع القول افهم مشاعره وساعد ف 

بعض األطفال ال يتحدثون بسهولة عن مشاعرهم أو ال يملكون المفردات الالزمة لتحديد وتصنيف   . بالقلق"

  ،تساءل إن كنت تشعر بالقلق أو الحزن""أنا أ إن الحظت سلوكيات مختلفة تستطيع القول:  مشاعرهم المختلفة. 

 و "ما األمر الذي سيساعدك لتشعر بالتحسن؟"  

أجب عىل أسئلة طفلك حول الجائحة وحول قيود الصحة العامة ذات الصلة   المعلومات مناسبة للعمر. ابق  •

أدناه للحصول   اإلضافيةالمعلومات قسم مصادر راجع  مناسبة للعمر.  إجاباتك ولكن لتكن  ،بصورة واقعية قدر اإلمكان

د   . 19-عىل روابط لمصادر المعلومات الواقعية حول كوفيد
ّ
للتعرف عىل  له مراسالت مجلس المدارس التابع  تفق

ي مدرستك. إجراءات 
 وبرتوكوالت السالمة ف 

طفالك  أتجنب سماع  . أو مشاهدتها  األخبار المتعلقة بالجائحة مع أطفالك إىل تجنب االستماع الحد من التعرض.  •

ا عىل أن يكونوا  لحوارات المتعلقة بمخاوفك أنت. ل
ً
عند استخدامهم لوسائل   حذرينشجع األطفال األكير سن

ات ر  نت وكيف عليهم  التواصل االجتماعي وأخذ في  احة من ذلك.  ساعدهم عىل التفكير فيما يقرأون عىل اإلني 

 التميير  بير  الحقيقة والخرافة. 

ن مرن لطفلك.  • ل،  حاول الحفاظ عىل روتي  بعت أثناء التعلم من المي  
ّ
ا منتظًما ات

ً
مريًحا   هولكن ،العديد من األرس وقت

 ربما تكون قد وضع لالستيقاظ والنوم، وربما لتناول الوجبات والوجبات الخفيفة. 
 
إيقاًعا لروتير  حياتك   ت

ي هذا العام 
،واكتشفت ما الذي يناسب أرستك، وما الذي ال يناسبها.  ف  يمكنك االعتماد عىل هذه   الدراشي

    . االكتشافات لتحقيق أقىص استفادة مما هو قادم

ي سلوك طفلك خالل األوقات الصعبة المصاحبة للجائحة أو األمور  . ومتفهًما  كن صبوًرا  •
ات ف  قد تالحظ تغير

ي الروتير  و بسبب أي تتفاوت ردود فعل األطفال  األخرى. 
قد يصبحون أكير عرضة لإلحباط،  ف التوتر. بسبب تغير ف 

ا 
ً
ي أشياء قاموا بها وهم أصغر سن

. أو أكير عاطفية، أو ينخرطون ف  حاول أن تكون متفهًما لطفلك، فقد يكون   بكثير

ي هذا الوقت. 
 بحاجة لمزيد من الطمأنينة والهدوء ف 

https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneHow-can-I-keep-my-child-or-teen-mentally-well-during-the-COVID-19-pandemic-1
https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#additional-resources
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 باإلضافة إلى العديد من النصائح السابقة، قد تكون النصائح التالية مفيدة أيًضا:فأم بالنسبة للمراهقين، 

ا وكيف كانت أهمية ا كن صبوًرا ومتفهًما •
ً
ر بنفسك عندما كنت مراهق

ّ
 لديك )وما زالت!(.  االجتماعيةلعالقات فك

 
ّ
 أما اآلن، قل

 
  -تكون صبوًرا ومتفهًماأن حاول  هذا أمر محزن.  لغيت أنشطتهم. ت عالقات المراهقير  االجتماعية وأ

   أال وحاول 
ّ
ا معه. وأّيده   له بالمقابل، استمع ل من مشاعره. تقل

ً
 واظهر تعاطف

•  
 
،قد يلجأ بعض المراهقير  إىل منصات البث، أو وسائل التواصل  ز التوازن. عز ونية   االجتماعي أو األلعاب اإللكي 

ا تبحث عن مصادر  -تبعدهم عن الواقع اليومي للجائحة  كوسائل 
ً
وهذا أمر متوقع، وقد تجد نفسك أنت أيض

ا بالقلق تجاه األداء ال 
ً
ا إضافًيا أمام  تلهيك عن التفكير بالجائحة.  قد يشعر المراهقون أيض

ً
مدرشي وقد يقضون وقت

نت أو إنهاء واجباتهم المدرسية.  ومع ذلك، فإن قضاء وقت طويل أمام  ،شاشات الكمبيوتر للتعلم عير اإلني 

ي عىل الصحة النفسية.  احات.  الشاشات يمكن أن يكون له تأثير سلتر حاول تشجيعه عىل  من المفيد أخذ اسي 

ي الهواء الطلقتغذية العادت نوم منتظمة و 
من الممكن دعوة ابنك المراهق   إن أمكن ذلك.  ،الجيدة وقضاء وقت ف 

ي يومًيا معك
أو تشجيعه عىل لعب ألعاب الطاولة، أو الطهي مًعا.  يساعد إيجاد التوازن بير  الوقت أمام   ،إىل المس 

مساعدة   اجعة ورقة المعلومات لمزيد من المعلومات، الرجاء مر ناء صحة جيدة.  بأنشطة أخرى وبير  ممارسة الشاشة 

ي إدارة التكنولوجيا الرقمية 
 
 طفلك ف

واألحداث المزعجة األخرى المصاحبة   19-مع كثير من التغطية اإلخبارية والحديث حول كوفيد قبل الكالم.  مهلت •

ا.  ،له
ً
ا جد

ً
ي أثارت مشاعر صعبة، قد يكون التعرض المفرط أمًرا ممكن

امنح ابنك المراهق   مثل العنرصية والقمع الت 

ي تدور  
ي األحداث الت 

ي الوقت ذاته، من المهم خلق فرص للتفكير ف 
احة من كل هذا وال تناقش الوضع أمامه.  ف  اسي 

ي كندا  . حوله ومعالجتها 
والحزن والصدمة   ، عىل سبيل المثال، القبور الجماعية لألطفال خارج المدارس الداخلية ف 

تفكير العديد من األرس.  عندما يثير ابنك المراهق قضايا تهمه، افسح المجال له    تشغل ، عن ذلك ير  الناجم

ي تؤكد مشاعره. للتعّرف عىل 
  أفكاره ومشاعره وقدم له كلمات الدعم الت 

أفراد أرسته، ومن انتشار  و قد يقلق ابنك المراهق عىل صحة أصدقائه أ ع وطمأنهم عندما تستطيع ذلك. استم •

إن عير عن   أو قدرته عىل إكمال بعض المواد الدراسية.  ،حيال فقدانه لحصصه المدرسيةأو  ،الجائحة محلًيا وعالمًيا 

ث عن  مخاوفه لك، استمع لمخاوفه وحاول طمأنته. 
ّ
وكيف أنت   ،التدابير المتبعة للحفاظ عىل سالمة الناستحد

ا 
ً
 حيال  ير  أما بالنسبة للمراهقير  القلق وكيف ستعود الحياة إىل الحياة الطبيعية الجديدة.  ،عىل نطاق األرسةمستعد

بأنه   هأخير  وإنهاء المواد الدراسية، طمأنه بأن الهيئة التدريسية تتفهم وتقدر مخاوفه. الفائتة الصفوف الدراسية 

 عىل العمل بها. مًعا ن اسيحصل عىل مزيد من المعلومات وستتعاون

د  •
 
 من الترصف برسعة لحل المشكلة، ا   مشاعر طفلك.  أي

ً
المجال لالستماع فقط حت  يتمكن طفلك من   فسحبدال

ي وساعده   إليه استمع التعبير عن مشاعره بشكل كامل. 
ي تصف مشاعره.  عىل سبيل ف 

اختيار الكلمات المناسبة الت 

 
ً
ي يعير بها عن حزنه وال يستطيع قول ما يزعجه، قد تقول أنت مثال

" نعم  المثال، إن كان طفلك يجد الكلمات الت 

، ب ي
ي اعتدت عليها،  ألنك ال الطبع تشعر بالحزن اآلن، هذا منطف 

يمكنك قضاء الوقت مع أصدقائك بالطريقة الت 

ل، وألنك فاتك كثير مما كنت تتطلع إليه ".  ي المي  
ا     وألنك تشعر بأنك محارص ف 

ً
فإظهار أنك تتفهم مشاعره حق

ي  يساعدك
 التقدم قدًما معه كفريق واحد.  ف 

ي قد تشير إىل 
ي طفىلي أو أن ما العالمات الت 

ق لديه مشكلة المراهق  ابت 
ّ
 صحته النفسية؟ ب تتعل

ي بعض األحيان يُ 
 ف 

ّ
ي السلوك أو المشاعر عالمات تشير إىل أن الطالب بحاجة لمزيد من الدعم لص عد

 تهم النفسية. حالتغير ف 

ي عليك مراقبتها: 
 نقدم لك بعض العالمات الت 

ي السلو  •
، نوبات الغضب،   ك تغير ف 

ً
ي تبدو غير متناسبة حت  مع األحداث والظروف الحالية )مثال

أو العواطف الت 

 بالذعر(. المزاج المكتئب، الشعور 

ات  • ي التغيير
ي كل يوم. الت 

 تستمر معظم اليوم، وتكون ف 

 لمدة تتجاوز األسبوع(.  •
ً
ي تستمر لمدة من الوقت )مثال

ات الت   التغيير

https://smho-smso.ca/blog/online-resources/info-sheet-helping-your-child-manage-digital-technology/
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/info-sheet-helping-your-child-manage-digital-technology/
https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneWhat-are-the-signs-my-child-or-teen-might-be-struggling-with-their-mental-health-1
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ي تتداخل مع أفكار طفلك أو ابنك المراهق أو مشاعره أو أدائه اليومي  •
ات الت  عىل سبيل المثال، قد ال يقوم   - التغير

ي يستمتع بها 
 أو عباألنشطة الت 

ً
 أكير من المعتاد، أو قد ال يتفاعل معك كالمعتاد. يبكي  ادة

ك طفلك أو ابنك المراهق بأنه حزين  • ي كثير من أو يخير
 األحيانمتوتر ف 

ي إإذا عير طفلك عن   •
ه ف  ي الصحة النفسية قام بيذاء نفسه أو تفكير

سلوك انتحاري، فاطلب المساعدة من أخصان 

 بروتوكوالت الطوارئ أعاله وأدناه(. عىل الفور )انظر 

ي مراجعة  •
 
كيف تعرف ما إذا كان    -باهتمام   أو  طفلكمالحظة مخاوف الصحة النفسية لدى رقة المعلومات عىل  و قد ترغب ف

  ؟وعافيتهعليك القلق بشأن الصحة النفسية لطفلك / ابنك المراهق 

 

ي الحفاظ عىل صحته النفسية؟
 كيف أساعد طفىلي ف 

ث مع طفلك أو ابنك المراهق كخطوة أوىل
ّ
ا حيال صحة طفلك النفسية، تحد

ً
 نقدم لك بعض النصائح حول . إن كنت قلق

ي  عندما تقلق من أنه  ابنك المراهق و يف تتحدث مع طفلك أك
 من مشكلة تتعلق بالصحة النفسية.  قد يعان 

ء  ي
ك أي ش  النفس مثل الجرح( طمأن طفلك  إيذاء جعلك تشعر بالقلق )مثل أفكار انتحارية أو القلق الشديد وسلوك يإن اخير

ي مناسب للتحدث معه، وستكون إىل جانبه طوال الوقت. 
ي العثور عىل أخصان 

ك بذلك وستساعده ف   بأنك سعيد ألنه أخير

ي اونتاريو  أعد
 19- من كوفيدالقلقير   نصائح حول التحدث مع األطفال ت الصحة النفسية لألطفال ف 

 

ي المرالالنفسية صحة لالحصول عىل مساعدة ل أستطيعكيف 
 ق؟ هطفىلي او ابت 

ي  طفلك أو ابنك المراهق يواجه حالة طارئة   انإن ك
للصحة النفسية، اطلب سيارة إسعاف أو توجه إىل قسم الطوارئ ف 

 المستشف  القريب منك. 

ي كل مجلس  
ي أونتاريو مرشد للصحة النفسية يستطيع تزويدك بالمعلومات حول الخدمات من مجالس اليتوفر ف 

مدارس ف 

ي منطقتك عىل الموقع نالللصحة مرشد    العثور تستطيع  المحلية المتاحة. 
ي فسية ف 

ون  احات أخرى. فيما يىلي  . هنا  اإللكي  ا اقي 
ً
 أيض

دة األطفال يستطيع األطفال والمراهقون التحدث مع استشاري طوال اليوم من خالل االتصال عىل هاتف مساع •

 686868عىل الرقم  CONNECT مضمونها  أو من خالل إرسال رسالة نصية 1-800-668-6868عىل الرقم 

للحصول عىل خدمات الصحة النفسية المقدمة من خالل مجالس  له  تصفح موقع مجلس المدارس التابع  •

 المدارس خالل هذا الوقت. 

ي تستطيع الوصول المتابع لاتصل بطبيب األرسة  •
 ها. يلإ ك لالستفسار عن الخدمات المحلية الت 

اضًيا وعير الهاتف.  •
ال يطلب   وكاالت أونتاريو للصحة النفسية لألطفال مفتوحة وتقدم الدعم لألطفال والشباب افي 

ط وجود بطاقة التأمير  الصحي )
لصحة  ل جد مركز  للحصول عىل الخدمات.  (OHIPتحويل من طبيب وال يشي 

ي مجتمعك المحىلي 
 النفسية لألطفال ف 

ي  Hope for Wellness  (3310-242-855-1خط المساعدة يقدم   •
( استشارات الصحة النفسية والتدخل ف 

ي 
 جميع أنحاء كندا. األزمات لجميع السكان من األمم األوىل ف 

الخاص بالصحة النفسية   خط األزمات The Métis Nation of Ontario (MNO) (الميتيس )أمة توفر جمعية  •

ي أونتاريو   ةساع  24واإلدمان عىل مدار 
اللغتير   بلتقديم استشارات الصحة النفسية واإلدمان للبالغير  والشباب واألرس ف 

ية والفرنسية، الرجاء االتصال عىل الرقم:   . 1- 877-767-7572 اإلنجلير 

https://smho-smso.ca/blog/online-resources/noticing-mental-health-concerns-for-your-child/
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/noticing-mental-health-concerns-for-your-child/
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/noticing-mental-health-concerns-for-your-child/
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/tip-sheet-for-parents-and-caregivers-how-do-you-know-if-you-should-be-concerned-about-your-child-teens-mental-health-and-well-being/
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/tip-sheet-for-parents-and-caregivers-how-do-you-know-if-you-should-be-concerned-about-your-child-teens-mental-health-and-well-being/
https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneHow-do-I-support-my-child-with-their-mental-health-1
https://smho-smso.ca/parents-and-families/take-action/how-to-talk-with-your-child-when-you-feel-concerned-they-may-be-struggling-with-a-mental-health-problem/
https://cmho.org/talking-to-your-anxious-child-about-covid-19/
https://cmho.org/talking-to-your-anxious-child-about-covid-19/
https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneHow-can-I-access-help-for-my-child-or-teens-mental-health-1
https://smho-smso.ca/about-us/find-your-mental-health-leader/
https://cmho.org/findhelp/
https://cmho.org/findhelp/
https://www.hopeforwellness.ca/
http://www.metisnation.org/programs-and-services/healing-wellness/mental-health-and-addictions-services/
http://www.metisnation.org/programs-and-services/healing-wellness/mental-health-and-addictions-services/
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ي  زماتاألعىل خط للهنود الحمر  الداخليةيحتوي برنامج الدعم الصحي لحل المدارس  •
لمدارس الداخلية  ل  الوطت 

ي الفوري لطالب المدارس الداخلية 1-866-767-4419) للهنود الحمر 
 السابقة ( الذي يوفر الدعم العاطف 

ي اليوم 24  عىل مدار  متوفر  .  للهنود الحمر 
ي األسبوع.  ، ساعة ف 

 سبعة أيام ف 

ي ) 416-285-9944) الشباب السود  مساعدةط  خ •
 ( 1-833-294-8650( أو الرقم المجان 

ي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانيةيقدم  • رسالة نصية إىل الرقم    أرسل) خط شباب المثليات والمثليير  ومزدوجر

 الرسائل النصية أو المحادثات. ( دعم أقران رسي وبدون إطالق األحكام من خالل خدمات الهاتف أو 4275-694-647

• 6366)-330-(877 Trans Lifeline 

ي منطقتك.  Ontario 211استخدم موقع  •
 
 للبحث عن الخدمات المتوفرة ف

 . األطفال مساعدةل  قريبة معلومات  مصادر جرب   •

 لطالب األمم األوىل  النفسيةدعم الصحة لإضافية  معلومات مصادر  •

 

https://blackyouth.ca/
https://www.youthline.ca/
https://translifeline.org/
https://211ontario.ca/
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/mental-health-support-for-indigenous-students/

