
                                                

ألولياء االمور معلومات كورونا فيروس  

 

كورونا؟ما هو    

فيروس معد   

المستشفيات علىالعبء  اتخذت الحكومة تدابير للحد من مخاطر العدوى وتخفيف•    

للبقاء في أمان وصحة ، ابق في المنزل!•    

والعمل ، المواد الغذائيةمتى يمكنك مغادرة المنزل: شراء •    

ب في نزهة )فقط بمفردك أو مع األشخاص الذين تعيش معهم(اذهلا   

امتثل إلجراءات النظافة: اغسل يديك كثيًرا )بالصابون( ، واحتفظ بمسافة )عند التسوق والمشي(•    

نصائح عامة لجميع أفراد األسرة   

، وارتداء المالبس، وتناول في نفس الوقت والنوم حتى عندما تكون في المنزل: االستيقاظ الحياة اليومية  نمطالحفاظ على •  

.الطعام ، والدراسة ، ووقت الفراغ  

التخطيط اليومي: متى تتعلم ، تأكل ، تلعب، إلخ.•    

االتصاالت االجتماعية عبر هاتف الفيديو: أوقات ثابتة عند االتصال بأسرتك•    

فيديو رياضية على اإلنترنت أو المشي في الهواء الطلق االستعانة بمقاطع: و الحركة التمرين•    

 أمام مشاهدة التلفزيون والجلوس يمكن !  بين الحين واآلخر (عطلة) إجازة: إنها ليست لوسائل االعالماستهالك محدود •  

 الكمبيوتر

االخبارلكثير من ولكن ال تشاهد ا واحصل على المعلومات  استفسر•    

ضعوا في اعتباركم أن هذه الفترة ستمر •   

على المساعدة في حاالت الطوارئ اطلب واحصل•    

 نصائح للحياة اليومية مع األطفال

: إجازةإنها ليست •    

بعد الظهر و الترفيه، تناول الفطور ، وقت الدراسة ،  المالبس ارتداء، الستيقاظا ,اليومي مخططكحافظ على    

."نصائح للتعلم" نظرة على والقانظر : الدراسةوقت •    

.تم انجازهاهام: ليس من وظيفتك تصحيح تمارين أطفالك.  يكفي إذا     

و ذلك في الفترة الصباحيةالمدرسة  بمعلمي االتصال هاتفيايمكنكم  للحصول على المشورة•    

اشارتكمتحت رهن  هم ايضا األخصائيون االجتماعيون بالمدرسة•    

ممارسة هواية ورسم ،الالشقة ، و في التحرك!  لعب األلعاب ، واستعمال وسائل االعالمالحد قدر اإلمكان من وقت الفراغ: •  

  في الهواء النقي! يسمح المشي، و يدوية فنية



                                                

بنفسه النفرادا يمكن الفرد منأو مكان فضاء  ايجاد•    

اشرح الوضع لطفلك•    

الرسم، والحرف اليدوية، والخبز، واالستماع إلى الموسيقى، والرقص، وممارسة الرياضة في الشقة ب: االنشغال قدر اإلمكان • 

 )تمارين رياضية صديقة لألطفال(، والذهاب في نزهة على األقدام

نصائح ضد الصراع   

اسمح لنفسك بالذهاب في نزهة على األقدام•    

يمكن للجميع االنسحاب مرة واحدة•    

قبل تصاعد الجدل ، خذ بعض الوقت )مسافة قصيرة، غرفة أخرى إن أمكن(•    

مارس الرياضة واضرب  الوسادة ،  صرخ و عند نوبات من  الغضب الشديد: قبل أن يتصاعد النزاع: اذهب بعيًدا أو• 

في غضبك()للتخلص والتحكم   

تحدث عن مشاعر األسرة•    

وإفراغ شحنة غضبك إجراء مكالمات مع األصدقاء والعائلة كوسيلة لإلغاثة•    

اسمح ألطفالك بالتحدث إلى األصدقاء عبر الهاتف•    

:نصائح ضد الملل   

  بشكل يومي تعلمالعمل و لل ثابتة أوقات•  

التي ال و التخلص من األشياء القديمة لديك وقت لها: قم بالطهي، والخبز، والتنظيف، والترتيب،  ليسيمكنك القيام بأشياء •  

 تحتاجها

إذا كان متاًحا: العب ألعاب الطاولة•    

 

ماذا تفعل في حالة العنف   

العديد من منظمات اإلغاثة عبر الهاتفب االتصالنداء لإلغاثة: يمكن •    

الحصول على المساعدة في ولهذا السبب من االحسن  تكثيف األفكار السلبية،في الوقت الحالي غالبا ما يتم  العنف:تجنب •  

، أو مارس الرياضة لالسترخاء، أو اتصل باألصدقاء(خارجا بمفردك )اذهب وقت مبكر  

احصل على المساعدة في وقت مبكر بما فيه الكفاية•    

 

في حالة المرض:   

الضروريةزيارات للطبيب فقط في الحاالت •    

ل بالطبيب مسبقاالتصاا•    

المرضية  عن طريق الهاتف واالجازاتالوصفات الطبية  يمكنكم الحصول على•   



                                                

المساعدة في حاالت األزمات   

133 :الشرطة   

.، مكالمة طوارئ لألطفال والمراهقين 147 :عبر الهاتفنصيحة    

)في حالة العنف واألزمات األخرى  الهويةعلى مدار الساعة مجانًا وبدون الكشف عن  0800-222-555 خط مساعدة النساء: 

.االستشارات( -  

ومجانا. الهوية، بدون الكشف عن 0800 112-112 طوارئ الضحايا:   

.في حالة العنف 0316 - 774199  :مركز الحماية من العنف غراتس   

  )                            +43 316 872-5858 )ليالً وفي عطالت نهاية األسبوع:   +43 316 872-3043   خدمة الشباب: 

0800 -246 247 رقم طوارئ الرجال:   

142 الهاتفية: و الرعاية النفسية االستشارة   

01-313130 :الطارئة النفسيةمساعدة ال   

01-0695954مركز التدخل في األزمات:    

مركز محامي األطفال والشباب )لألطفال والمراهقين والشباب(:  0609 0676/8666       

مركز محامي االطفال والشباب )للوالدين(:  4668 0676/8666  

tel:+433168725858
tel:+433168725858
tel:+433168723043
tel:+433168723043

