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 بعد الزلزال: مساعدة أطفالك الصغار على الشفاء
 

 
ً  حدثٍ   وقوع متى تحدث األشیاء السیئة ، ویتذكرون ما مروا بھ. بعد -  والرضع وحتى أولئك الذین لم یدخلو المدرسة بعدیعرف األطفال الصغار  ما نرى تغییرات   مخیف ، غالبا

ولدیھم نوبات غضب ویضربون اآلخرین ویعانون من مشاكل في النوم ویخافون من األشیاء التي لم   غبون برحیلنا وال یرمتعلقین  یصبحونو  في سلوكھم. قد یبكون أكثر
م.  تساعدھ كيعلى أنھم بحاجة إلى المساعدة. إلیك بعض الطرق  تزعجھم من قبل ویفقدون المھارات. مثل ھذه التغییرات ھي عالمةٌ   

 
باألمان عندما:  . یشعر األطفال الصغار ركز على السالمة أوالً  -األمان  

.نحضن الطفل ونسمح لھ بالبقاء بقربنا-  
. األطفال الذین یتعلمون الكالم كعبارة "بابا ھنا" عنقول لھ أننا سوف نھتم بھ عندما تكون األمور مخیفة أو صعبھ. استخدم كلمات بسیطة م -  
. ةعن الصور التلفزیونیة والمحادثات المخیف الطفل بعدأ-  
. ل غناء أغنیة تحبھا أو سرد قصةقم بأشیاء مألوفة، مث -  
.)دعھ یعرف ما سیحدث بعد ذلك (بالدرجة التي تعرفھا-  
ن.حتضاال وقت اأو  صالة،أو القصة، كقراءة وتین یمكن التنبؤ بھ، على األقل لوقت النوم: حافظ على ر-  
.أشخاص مألوفین عندما تضطر إلى االبتعاد طفلك برعایة اترك-  
.أخبره إلى أین أنت ذاھب ومتى ستعود-  
 

 السماح بالتعبیر عن المشاعر:
- ً اعر الصعبة= السلوك  ما یتصرف األطفال الصغار بشكل سيء عندما یكونون قلقین أو خائفین. یمكن لألطفال أن یسیئو التصرف كتعبیرعن طلب المساعدة. تذكر: المش غالبا

 الصعب.
ور. أنھ من الطبیعي الشعور بذلك الشع رهساعد طفلك على تسمیة الشعور الصعب: "خائف", "سعید", "غاضب", "حزین". أخب -  
ل أن تضربني." ومن الطبیعي أن تشعر بالغضب ولكنھ من غیر من المقب "أظھر لطفلك الطریقة الصحیحة للتصرف كأن تقول: -  
على التعبیر عن الغضب بطرق غیر مؤذیة كاستخدام الكلمات أو اللعب أو الرسم.  كساعد طفل-  
تحسین مزاجكم.عن األمور التي تسیر على مایرام كي تساعدك أنت وطفلك على ث تحد-  
 

 تصرف حسب طفلك:
یحتاج آخرون للحمل.  ،خر. بینما یقوم بعض األطفال باللعبآل تختلف احتیاجات االطفال من طفلٍ -  
احتیاجاتھ. فھماستمع لطفلك وراقب تصرفاتھ كي ت -  
 

. مّكن طفلك من سرد قصة ما حدث أثناء الزلزال وبعده  
. أفضل والتعامل معھ بشكلٍ وجود قصة یساعد طفلك على فھم ما حدث -  
. إلظھار كیف كان الزلزال. قد یفصلون بین ألعاب الحیوانات إلظھار كیف انفصلوا عنك  یستخدم األطفال اللعب لروایة قصتھم. على سبیل المثال، قد یرمون كتالً -  
ً  سردو أداءانضم لطفلك في - ا.كالكم ركیف شع لیس فقط ما حدث خطوة بخطوة، ولكن أیضا  
. سیعود إلى یوجد مشكلةشيء آخر. الب لعب لو اأ ،أو الحملركض، كال سرد القصة، اتبع خطوات طفلك. عندما تكون القصة صعبة، قد یحتاج طفلك الصغیر إلى فترات راحة أثناء-

اً. القصة عندما یكون جاھز  
.الدعم إذا كان من الصعب علیك االستماع دون الشعور بالضیقحصل على إقد یكون من الصعب مشاھدة أطفالك یلعبون أو االستماع إلى قصصھم عن الزلزال. -  
 

أعد التواصل مع األشخاص الداعمین لك، ومجتمعك، وثقافاتك وطقوسك.   -الروابط  
العائلیة التي تذكرك أنت وطفلك بحیاتكم وتقدم لكما األمل. لتقالیدیة أو الصالة أو القیام بأي من اغنأ اءقبل النوم أو غن   مألوفةٍ  ةٍ األمور البسیطة كقراءة قص القیام ب -  
عادة التواصل معھم. إلق رط إیجادكالكنیسة أو المسجد، حاول ما ذا كنت تنتمي لمجموعة إ-  
خرین عندما تحتاجھ. حصل على الدعم من اآل اسوف تساعد طفلك عندما تقوم باالعتناء بنفسك. -  
 

. تذكرهھذا ھو أھم شيء یجب  طفلك یحتاجك!  
- ً . طمئن طفلك أنكما ستكونان معا  



.االبتعاد عنكمن  ینوقلق متعلقینأن یكون األطفال  الطبیعيمن -  
- ً .طفلكتك مع یخصك، أو صور إذا كنت بحاجة إلى ترك طفلك، فأخبره بمدة وموعد عودتك. إذا أمكن، اترك شیئا  
.یساعد طفلك، األمورمجرد التواجد مع طفلك، حتى عندما ال تتمكن من إصالح -  
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