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املقدمة  

هذا الكتاب مخصص لآلباء واألمهات واألوصیاء واملعلمین ملساعدة األطفال 
الذین تتراوح أعمارهم بین ٣ و ٨ سنوات على فهم وباء الفیروس التاجي.  

 
قد یكون هذا وقتًا مخیفًا لألطفال. فقد ال یفهمون سبب حاجتهم للبقاء في 

منازلهم، أو ما یحدث في العالم. من أفضل الطرق التي تمكن مقدمو الرعایة 
لألطفال الصغار في مساعدتهم على التكیف مع األحوال الحالیة هي من 

خالل مشاركتهم باملعلومات املناسبة ألعمارهم ، و طمأنتهم على سالمتهم و 
تعریفهم على األشخاص الذین یعملون ملكافحة الفیروسات.  

 
  



حدث شيء غریب جدا في مدینتي. ال 
یمكنني الذهاب إلى املدرسة أو الحدیقة أو 

منزل صدیقي للعب. ال یستطیع والداي 
الذهاب إلى العمل. جدتي ال تستطیع 

التسوق. یبدو الشارع فارغًا. أتساءل أین 
الناس.  



الجمیع على شاشة التلفزیون 
یرتدون قناع األطباء.  

األطباء واملمرضات على شاشة 
التلفزیون یرتدون مالبس غریبة من 

الرأس إلى أخمص القدمین.  



أمي ، هل یوجد في مدینتنا حمى؟ هل 
مدینتنا مریضة؟ ملاذا یبدو الجمیع 

حزینًا جدا؟ ملاذا یبدو الناس غاضبین 
ومستاءین؟ ملاذا ال أرى وجوها 

مبتسمة؟  



نعم، یا ولدي مدینتنا مریضة. هناك فیروس 
جدید یدعى Covid- 19 یجعل البشر 

مرضى. هذا الفیروس ینتشر بسرعة في 
جمیع أنحاء العالم. لسوء الحظ انتشر هذا 

الفیروس في مدینتنا أیضا.  



ماما، ملاذا ال یستطیع الناس الذهاب إلى 
الطبیب ؟والحصول على التطعیم وتناول 

بعض األدویة؟  



حسنا، الكثیر من الناس مرضى اآلن. األطباء واملمرضات 
یعملون طوال النهار وطوال اللیل ولكن ال یزالون غیر 
قادرین على مساعدة كل من یحتاج إلى املساعدة.  

یحاول العلماء عمل تطعیم إلیقاف الفیروس ولكن العملیة 
تستغرق وقتا.  



هل سأمرض أنا أیضا یا أمي؟  



هل سأمرض أنا أیضا یا أمي؟ من املمكن أن یصاب الجمیع 
باملرض ولكني أعرف طریقة للحفاظ على سالمتك.  

ممتاز، ما هي هذه الطریقة؟ قولي لي ، قولي لي...  
 



سنجرب شیئا یسمى "التباعد 
االجتماعي". 

 ماذا یعني هذا؟ 
انه مثل البقاء في املنزل بدل 

الذهاب إلى املدرسة عندما ال 
تشعر بأنك في حالة جیدة. سنبقى 
في املنزل حتى ال نأخذ الفیروس.  

في الوقت الحالي لن نرى احد 
حتى ال ننشر الفیروس إلى 

اشخاص آخرین.  
 
  



إذا اضطررنا للخروج سنبقى بعیدین عن 
األشخاص الذین یبدون مرضى. لن نلمس 

األشیاء ثم نلمس وجهنا او فمنا اوعیوننا. سوف 
نغسل أیدینا باملاء والصابون ملدة أكثر من ٢٠ 
ثانیة الزالة الفیروس من أیدینا. ممتاز سأفعل 

ذلك. هل سیكون ذلك كافیا ؟  



حسممتاز سأفعل ذلك. هل سیكون ذلك 
 كافیا ؟  

نآ یا عزیزي ال تقلق ! إذا ابتعد كل 
 واحد منا عن اآلخر فلن ینتشر الفیروس من 

شخص آلخر. أیضا املاما والبابا والجد 
والجدة سیبذلون قصارى جهدهم لحمایتك 

والتأكد من أن الفیروس لن یصل إلیك. أیضا 
هل تعلم شيء آخر؟  



وجد العلماء أن أجهزة املناعة لدى األطفال 
للدفاع ضد هذا الفیروس الجدید أقوى من 

البالغین.  
اذًا سوف اتمكن من التغلب على هذا 

الفیروس، "ممتاز".  
 
 



لكن مع هذا التباعد االجتماعي٬ هل یعني أنني ال أستطیع اللعب 
مع أصدقائي؟  



نعم یمكنك ذلك. یمكنك االتصال 
بأصدقائك او إرسال الرسائل النصیة أو 

البرید اإللكتروني أو من خالل الـ 
FaceTime . یمكنك أیضا مشاهدة 

األفالم ومقاطع الفیدیو مع أصدقائك عبر 
اإلنترنت !  



ماما كم من الوقت یجب أن انتظر حتى أخرج 
للعب مع أصدقائي؟ 

 متى سوف یختفي الفیروس؟ 
هل سوف یموت عدد كثیر من الناس؟  

 ابني العزیز، ال أعرف.  
 
 



لكن كل طبیب وممرضة یحاوالن 
بجد. أنهم ال یریدون التخلي عن أي 
شخص مریض. بعضهم لم یعودوا 
إلى منازلهم لبضعة أیام ،حتى ال 

یمكنهم رؤیة أطفالهم.  



هل یشعر أطفال األطباء بالحزن ألنهم ال 
یستطیعون رؤیة والدیهم؟  



نعم أنهم حزینون للغایة ألنهم ال 
یستطیعون رؤیة والدیهم كل یوم كما تفعل 

أنت. لكنهم فخورون بوالدیهم ألن لدیهم 
الشجاعة ملحاربة الفیروس وإنقاذ حیاة 

الناس.  



"واو" أنهم عظماء!!!! أنهم 
أبطال !!!!...ابطالي !!!  



هناك الكثیر من األبطال الذین 
یساعدون في مكافحة هذا الفیروس. 
یعمل العلماء بجد إلنتاج اللقاحات.  

الرجال والنساء الذین یعملون في 
خدمة توصیل الطعام لألشخاص الذین 

ال یستطیعون الخروج للحصول على 
الطعام.  



الصحفیون الذین یشاركونا في 
املعلومات الجیدة على شاشات التلفزیون 

والصحافة وعلى اإلنترنت. هناك الكثیر 
من الناس الذین یعملون بجد للحفاظ 

على سالمة الجمیع.  



هؤالء األشخاص حقا رائعین!!!!  



أمي وأبي سوف یتبرعان باملال حتى 
یتمكن األطباء واملمرضات من شراء 
األقنعة والقفازات و البدالت الطبیة 

وأشیاء أخرى لیكونوا آمنین ومحمیین 
عندما یساعدون املرضى.  



ماذا یمكنني أن أفعل للمساعدة ؟  
ما هو رأیك ؟  

 



یمكنني رسم صور وكتابة رسائل للبالغین 
الذین یساعدون الناس. یمكنني مشاركة 

العابي وقصصي مع األطفال الذین 
یحتاجون إلیها .  



یا لها من فكرة جیدة. هذا لطف منك 
یا ابني! دعونا نمد ید املساعدة 

لألطفال الذین یحتاجون إلى 
املساعدة!  



هذه معركة یقاتل فیها جمیع من في 
العالم. إن الحفاظ على صحتك وعلى منع 

انتشار الفیروس هي أفضل الطرق 
للمساعدة في مكافحة هذا الوباء.  



حسنا سأغسل یدي، و أبقى في املنزل، 
وأعمل عبر اإلنترنت! اذا بقینا بالبیت 
لن نحتاج إلى الذهاب إلى املستشفى 

حتى یتمكن األطباء واملمرضات من 
رعایة جمیع املرضى  



فلنتعاون جمیعا في محاربة الفیروس من خالل 
تطبیق مبدأ " التباعد االجتماعي ".  

حسنا سأراك من خالل ال FaceTime یا امي!!!  
 



مالحظات للوالدین  
منذ تفشي covid 19 في عام ٢٠١٩، واألطفال الصغار حول العالم قد یعانون من 
حالة نفسیة نتیجة االنغالق الكامل للحمایة من فیروس الكورونا. أو بسبب مشاهدة 

صور مخیفة على وسائل اإلعالم حول موضوع الفیروس. من الصعب للغایة على 
األطفال فهم سبب التباعد االجتماعي وملاذا لم یعد بإمكانهم اللعب مع أصدقائهم.  

تسع هذه الكتب إلى ١. طمأنة الطفل بشأن سالمته ٢. إعادة توجیه انتباه 
الطفل إلى اإلجراءات اإلیجابیة التي یقوم بها األطباء وغیرهم ٣. تنمي فكر 
األطفال حول موضوع املشاركة في األعمال املساعدة ٤. فهم أهمیة التباعد 

االجتماعي.  



عندما يحدث شيء مخيف، األطفال يحتاجون إلى أحبائهم لطمأنتهم على سالمتهم. 
اآلباء بحاجة إلظهار املزيد من املودة اتجاه أطفالهم في هذا الوقت الصعب. نحن 
نريد أن نساعد األطفال من خالل وسائل التواصل اإلجتماعي على اإلتصال مع 

أصدقائهم عندما يقومون "بالتباعد اإلجتماعي".  
كذلك نريد تمكني األطفال للتطلع على األبطال الكثيرين و املشاركة في محاربة هذا 
الوباء! و مع كل هذا، "املحافظة على النفس و عدم نشر الفيروس" هي من األعمال 

البطولية! 
  

مالحظات للوالدین  



 Dr. Shu-Chen “Jenny” Yen is an associate professor in the Department of Child and 
Adolescent Studies, California State University, Fullerton. She created and shared her 
first social story with the public for the 911 terrorist attacks by the al-Qaeda on the 
United States on September 11, 2001. To date, she has created several social stories 
for young victims who were impacted by typhoons, earthquakes, hurricanes in Taiwan, 
China, the Philippines, Puerto Rico, and the USA. With trauma-informed care practice 
in mind, she hopes this social story can help children living in the impacted areas find 
love and courage. She was the 2018 P.E.A.C.E Award recipient from the Peace 
Educators Allied for Children Everywhere (P.E.A.C.E.) She is nominated by the 
Educators for Peaceful Classrooms and Communities (EPCC) for the 2020 Honor an 
Early Childhood Educator Award, California Association for the Education of Young 
Children (CAAEYC).  
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