
 أولیاء األمور في ریاض األطفال في بلدیة یردروم  إلى  
 ردات الفعل المختلفة تجاه األزمة 

یستجیب األطفال لألزمات بأشكال ُمختلفة. البعض غیر ُمھتم بما یحدث خارج عالمھم، بینما یستوعب آخرون معظم الذي  
األحداث السابقة في حیاة األطفال دوًرا. قد تجد أّن ِطفلك یُعاني من ردود فعل  ویحدث. یلعب العُمر والشخصیة والتجارب  

 مثل:  

 الخوف مّن أّن شیئاً ما قد یحدث  -حباء زیادة الحاجة إلى اإلقتراب من األ •
 الخوف والقلق والحزن والتھیج والغضب  •
 صعوبة في النوم و رؤیة كوابیس   -اضطرابات النوم  •
 أسئلة وعدم یقین بشأن ما حدث •
 منشغل بما حدث في المحادثات واللعب و/ أو السلوك  •

 

 نصائح عامة وقواعد لتتذكرھا كأھل:

 كوالد/ة بتكییف المحادثات حسب العمر والقدرة على الفھم.من المھم أن تقوم أنت  •
 ! استمع إلى ما لدیھم من أفكار ودعھا توجھ المحادثة. طفلكاستمع ل •
انتبھ لردود الفعل المختلفة المذكورة أعاله. ال تُجبر ِطفلك على التّحدث عن الحادث، إِذا شعرت أّن الطفل یبدو  •

 غیر ُمھتم.

 األطفال في سن المدرسة  

نفس العمر أّن تُسھم في سوء الفھم والشائعات والمخاوف   يیمكن للمحادثات التي تجري بین األطفال ذو •
والتخیالت. حاول أّن تتأكد من أّن األطفال لدیھم المعلومات الصحیحة وال تتردد في سؤالھم كیف یتحدثون عن  

 وقف. الحادث في المدرسة. سوف یمنحك ذلك تصوراً واضحاً حول فھم طفلك للم
إذا وجدت ُصعوبة في اِإلجابة على أسئلة األطفال، فقد ترغُب في أخِذ استراحة من التفكیر. یُمكنك أّن تُجیب على  •

 ." الطفل: "كان ھذا سؤاًال جیدًا. لیس عندي إجابة على ذلك اآلن، لكني سأبحث عنھا وأجیب علیك بعد قلیل
یشعرون بالخوف أو القلق أو الحزن أو الغضب، فمن  أنھمإذا كان طفلك ینتبھ على من حولھ من الصغار والكبار  •

الممكِن أّن تشرَح للطفل سبب ذلك وعن ماذا یتحدث األمر. سیساعد ذلك الطفل على فھم أنماط ردود الفعل لدى 
 اآلخرین بشكل أفضل.

من التقارب واألمان خالل ھذه الفترة. یمكن أن یكون ھذا عبارة عن   تقبّل أّن األطفال قد یحتاجون إلى مزید •
ُحضن آمن، مما یجعلھم یبحثون عن الراحة في اللیل أو یرغبون في النوم مع وجود الضوء. التواجد في أنشطة 

 واألمن. لتواصل األطفال والقیام باألشیاء مع األطفال یخلُق ا
مع طفلك. یدل ذلك على أنّك نموذج عاطفي جید لطفلك إذا استطعت ال تخف من إظھار المشاعر في المحادثات  •

. من المھم أّن یرى الطفل بنفس الوقت  أّن تُعبّر عن الذي تشعُر بھ بالكلماتبأن تظھر عاطفك وكانت لدیك القدرة 
 أّن الوالدین قادرین على تھدئة أنفسھم، وأّن  ردود أفعالھم العاطفیة ال تَطغي علیھم.

جراءات الروتینیة والمھام واألنشطة المنتظمة كُالً من النظام والقدرة على التنبؤ، وتسمح أیًضا للطفل تُوفّر اإل •
 بأخذ استراحة من األلم والمشاركة في الساحات التي توفر اإلنتماء والسیطرة. 

التأمین والمھنیین الصحیین خلُق األمن بالقول أّن الكثیرین سیقومون بالمساعدة: السُلطات والشرطة وشركات أُ  •
والدعم من المجتمع المحلي وبقیة السكان. قُّل أنّھ یتم االعتناء باألطفال بشكٍل جید و أنّھم سیحصلون على كل 

 المساعدة التي یحتاجونھا. 

 من الموقع التالي:تم الحصول على المعلومات           

 
 إذا كنت بحاجة للنصائح او للمساعدة، قم بالتواصل مع: 

خط المساعدة في بلدیة یردروم للدعم وتقدیم التوجیھات على الرقم   •
   436 11 481التالي: 

حتى الساعة السادسة   اً مواعید الدوام: من الساعة العاشرة صباح
 . مساءً 

 ممرضي الصحة والمرشد اإلجتماعي في المدارس المختلفة   •
 

https://krisepsykologi.no/hva-skal-vi-si- til-
barna-om-skredet-i-gjerdrum/ 


