
 مائة اقتراح الجل المعافاة الجتماعية 

  و 
النفسية الصحة   

 

 اليقضة الذهنية

 
BPS WSCC COVID 19 Social Emotional Resources  

Superpowered: Transform Anxiety into Resilience Public Group 

 
 

 .دقيقة من الهدوء والتأمل( كل يوم خمسة عشرةغرس بعض اليقظة )إ .1
 .تقنيات التنفس لتقليل مشاعر القلق بواسطة علم طفلك االسترخاء .2
أو إكمال التنفس الرباعي قبل إكمال الدرس. يشمل التنفس الرباعي ببساطة االستنشاق العميق والزفير بعمق أربع  ورلمهدئة للذات مثل شم الزهعلم طفلك كيفية ممارسة اليقظة الذهنية أو التمارين ا .3

 .أثناء مواجهة كل من الزوايا األربع في الغرفةمرة واحدة زفير  و شهيقمرات. يمكنك إكمال تمرين التنفس هذا بالوقوف وأخذ 
 وبطاقات مطبوعة مناسبة لألطفال  YouTube بو مناسبة لالطفال على اليوتيب لمنزل. هناك مقاطع فيداليوغا في ا .4

 
 

Arabic 

https://www.buffaloschools.org/Page/88661
https://www.facebook.com/groups/getsuperpowered/permalink/1250041725184498/


 النشاط

 
Click for Link to Physical Activity Resources 
Click for link to 5 minute fitness activities 

 
 .الرقص وممارسة الرياضة واليوغاالقيام بدقائق على األقل في اليوم ، أي  عشراجعل طفلك يتحرك لمدة  .5
 .كلف أطفالك باألعمال المنزلية للمساعدة في الحفاظ على نظافة بيئتك .6
 .في المطر ، اصطحب طفلك إلى الخارج للتمشي إذا كان الجو ممطًرا في الخارج .7
 .ء الخارجيالفنافي أو القيام بأعمال في الحديقة األوراق  االعشاب و جمعاسمح لطفلك بمساعدتك في  .8
 .رقصللمسابقة  كملكل فرد من أفراد العائلة ويكون لدي يصمم رقصةاجعل طفلك  .9

 المسافة االجتماعية(التمرن على  الحفاظ على إذا كان الجو ممطًرا في الخارج ، اصطحب طفلك إلى الخارج للمشي تحت المطر ) .10
 فلة رقص.ح رتب .11
 أو ضع أغنية لترى من يمكنه ترتيب غرفة بشكل أسرع.منبه ستمتع بسباق التنظيف. اضبط ا .12
 ، أو المشي للخلف ، وما إلى ذلك(. مشية السلطعونسباقات بمختلف أنواعها في الفناء الخلفي )قفز على قدم واحدة ، أو  .13
14. GoNoodle!  ذلك.للحركة الموجهة واالسترخاء وما إلى   رائعبرنامج 
 .في داخل البيت حواجز للصغار ات معمسارإقامة  .15
 .YouTube اليوتيوب على Dance-longأو  Zumba رياضة زومبال فيديوهات .16
 .طفالاال خزانتك مع وقديمة  موادالذي يحوي على   قم بتنظيم درج .17
 .هماغسل النوافذ مع .18
 بسباق االناقة.للفوز واحدة دقيقة لعبة حقا مثل  ةمسليالعاب  التنظيف ومفيد مثل ومن النوع ال،  مضحكنوع المن ال -دورة االلعاب االولمبية مع مجموعة من مسابقات  شبيه ل عملا .19

 
 
 
 
 
 

https://www.buffaloschools.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=127349&dataid=203182&FileName=Physical%20Activity%20Video%20Links.pdf
https://www.buffaloschools.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=127349&dataid=203181&FileName=6%20Minute%20Fitness%20Activities.pdf


 التغذية

                    
 

BPS Meal Distribution Schedule 
Community Service Resource List 

 
 

 .المائدةالمساعدة في اعداد  أو مغذية وجبات إعداد في بالمساعدة لطفلك اسمح .20
 قرع،  Rutabagasالبنجر ،  مثل د كل أسبوع ...طفلك طعام جديلأعرض  .21
 .(و رقائق بالستك للفها  ثلج ، أعواد أسنان ، عمل مكعبات ال، صينية فواكه قديمة مع طفلك )عصير ال على الطريقة  االعوادالمثلجات على اصنع  .22
 .ليلة واحدة في األسبوع ، مهما كانت مثيرة لالهتماملالعشاء  ختار وجبةدع طفلك ي .23
 .شاء كتاب طبخ عائليإن .24
 .اخترع وصفة جديدة .25
 .من تناول طفلك للسكر والملح قلل .26
 .الميكروويف(بواسطة )ليس  ةالقديمعلى الطريقة الفشار  اعمل .27
 .حسب الحروف االبجدية التوابل الخاصة بك رتبأ .28
 (.اطفالكاخبز مع طفلك ) .29
 صنع أشياء لذيذة!إدرس في قياس المكونات ، وبالطبع ، عمل قم ب .30
 ، اشرب الماء. ظ على انتعاشكحاف .31
 قلل من تناول طفلك للسكر والملح. .32
 الميكروويف(بواسطة )ليس  على الطريقة القديمةالفشار  اعمل .33
 !ملهاعثم في الخزانات واكتشف وصفات لهذا الشيء الذي حصلت عليه في محل البقالة وفكرت: "هذا مثير لالهتمام بالتأكيد يمكن استخدامه لشيء ما!"  قم بالبحث .34

 

https://www.buffaloschools.org/Page/88646
https://www.buffaloschools.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=127356&dataid=203188&FileName=Help%20Lines-Hotlines.pdf


/ الرعاية الذاتية صحةعادات المؤدية الى الال  

           
Handwashing: Keeping Your Family Healthy 

Self-care for Parents 
Coping With Stress During Infectious Disease Outbreaks 

 

 
 

 .مرتين -يغني أغنية عيد ميالد سعيد لمدة تسمح له ان علم طفلك أن يغسل يديه بشكل صحيح ،  .35
 .ساعات من النوم كل ليلة ثمانتأكد من حصول طفلك على  .36
 .تأكد من أن طفلك يغسل أسنانه بعد كل وجبة ، وفي الصباح وقبل النوم .37
 .افتح النوافذ والستائر خالل ساعات النهار .38
    للحصول على اسناد    (٧١٦)  ٨١٦-٣٧٠٠أو اتصل بالرقم  Crisis Services زينًا أو خائفًا بشكل مفرط ، فاطلب الدعم المهني مثلإذا بدا طفلك ح .39

 .اتصل باخصائي أو تعتمد عليه إذا شعرت باإلرهاق ، اتصل بصديق أو شريك  .40
 .وما إلى ذلك لمشاركة استراتيجيات األبوة واألمومة والمشاعر العامة ، رسائل نصية، مكالمة جماعية ،  Facetimeعبر الهاتف ،  باءاللمجموعة دعم  كون .41
 .بلون جديدوشعور إلظهار كل عاطفة  هس مع طفلك وقم بتلوين مشاعرك معاجل .42
 .اليد والقدم أظافر للقيام بعمليات تجميل  (spaمنتجع )ترتيب يوم  .43
 .ألطفالوبطاقات مطبوعة مناسبة ل YouTube على اليوتيوب مناسبة لالطفال و اليوغا في المنزل. هناك مقاطع فيدي .44

 

 
 
 
 

https://www.buffaloschools.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=127367&dataid=203203&FileName=Handwashing.pdf
https://www.buffaloschools.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=127371&dataid=203210&FileName=Self%20Care%20Parents%20COVID-19.pdf
https://www.buffaloschools.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=127356&dataid=203190&FileName=Coping%20with%20stress%20during%20outbreaks.pdf


 جدول االعمال

 
 

 
Sample Home Schedule 

 
 .مرونةبعض الم جدول تم تطويره واتبعه! عند الحاجة ، اسمح بأو استخد رتب .45
 .ستمري تمرينفدع ال،  موسيقية لهعلى آ يتمرن ككان طفلإذا   .46
 .دقيقة فقط كل يوم لتحديد أولويات التنظيم خمسة عشرقم ببعض التنظيف الربيعي أو التنظيم مع أطفالك. خصص بضع دقائق ، حتى لو كانت  .47
 .أخرج طفلك ليالً بين الحين واآلخر لحساب النجوم .48
 .دقيقة كل يوم في هذا الموضوع ثالثينتعرف عليه وقضاء اطلب من كل طفل اختيار موضوع يرغب في ال .49
 .االفتراضية إللهائه عن مخاوفهلاللعاب بعض تواريخ وضع ساعد طفلك على التخطيط ل .50

 
 

 
 

  
 
 
 
 

https://www.buffaloschools.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=127359&dataid=203194&FileName=At-Home%20School%20Schedule.pdf


 المرح وقت/ العائلة

 
Additional Family Activities 

 
 .إشراك جميع أفراد األسرةمع  الطاولة متنوعة يمكن اللعب بها على سحب ألعاب إ .51
 .الغناء مع طفلك ... بصوت عالقم ب قم بتشغيل الموسيقى و .52
 .مع أصدقائهم وعائالتهم باستخدام التكنولوجيا (باستخدام االنترنت على الكاميرا) تجمعات افتراضية اعمل .53
 .قديمة لتعريف طفلك على الموسيقى التي تستمتع بهاال (اغاني )موسيقى للأمسية  اعمل .54
 .تبدأ بحرف معينعناصر عن  ذلك بالبحث ، ولتقتيشقم بترتيب لعبة ا .55
 .ليلة واحدةلمدة بطانية  بفرشعلى األرض  زلالمن نزهة داخل رتب .56
 .(باستخدام االنترنت على الكاميرايحضر المدعوين  ) يافتراضاعمل حفل  ،طفلك  بعيد ميالد  إذا حل عيد ميالد طفلك أثناء فترة اإلغالق ، فاحتفل .57
 أفراد األسرة وتقديم عرض إخباري. ت معمقابالاجراء  .58
 باستخدام األشياء من جميع أنحاء المنزل ، اجعل طفلك يخمن الرائحة. .59
 إنشاء نادي كتاب األسرة. .60
 https://adventuresinfamilyhood.com/20-virtual-field-trips-to-take-with-your-kids.html (استفد من هذا الموقع) قم برحلة ميدانية افتراضية  .61
 ق.يحدتحدي بالتمسابقة  اعمل  .62
 سيمون يقول.لعبة لعب إ .63
 .(لعبة حبل المشنقة)الكلمات حروف العب لعبة تهجي  .64
 .داخل البيتالمخيم  ةلعبالعب  .65
 انظر إلى الصور القديمة وشارك الذكريات. .66
 ورات.الحز ةلعبالعب  .67
 دفتر احتفاالت العائلةعمل إ .68
 ابحث عن شجرة عائلتك .69
 وتدوين المالحظات.جًها لوجه عن طريق طرح أسئلة بعضكما البعض ول اجراء مقابالتعلم طفلك كيفية إجراء المقابلة من خالل كونك الشخص الذي يجري المقابلة. يمكنك أنت وطفلك  .70
 لعابهم الخاصة! ألعاب الطاولة ، ألعاب الورق ، سمها ما شئت!يمكن لألطفال أيًضا صنع أ .71
 ستمتعون معًا!تثم  ر يختار مكانشخصية واآلخ  كماحد. يختار أباالشتراك مع طفلككتابة قصة قم ب .72

https://www.buffaloschools.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=127359&dataid=203198&FileName=Family%20Discussion%20Prompts.pdf


على ورقة ال ثم تطوي لتالي جملة تصف تلك الصورة والجزء العلوي من الورقة ، ويكتب الشخص ا علىالصورة القابلة للطي هي القصة األولى ، واسمها! يرسم شخص واحد صورة صغيرة لعبة  .73

 يطوى فوق الجملة.ثم رسم صورة.  جملة فقط وعليهالشخص الثالث يرى السنمط النقانق الورقية لتغطية الصورة. لذلك 
 منزلية.الدوات األليجو أو لعبة المن ( ما يساعدك)رسم الخطط ، ثم ابتكر اصمم مركبة فضائية جديدة ، و .74
 جاذبية مختلفة ...ولكل كوكب قوة اقِض بعض الوقت في التظاهر بأنك على كواكب مختلفة  .75
76. PuppetMaster : المصنوعة من القماش وحشوة بالقطن اتحيوانال رسم إلىتحريك أي شيء من المن عمل يمكنك تطبيق هذا. 
 اللعب بالماء .77
78. Minute to Win It Games  ل على هذا الموقع لألطفااسم للعبة مخصصة https://www.hellowonderful.co/post/minute-to-win-it-games-for-kids 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



شخصي وقت/  دوءه  

 
Sample Quarantine Journal Entry Reflections 

 
 .وما إلى ذلك i-pad  و االي بادوقف تشغيل جميع الشاشات لمدة ساعة على األقل في اليوم ، مثل التلفزيون والهاتف الخلوي أ .79
 .دفتر ( يوميًا في اجعل طفلك يكتب )أو يرسم صورة إذا كان صغيًرا .80
 لالعصاب. ، إنه نشاط مهدئالتلوينب خاص واجعله وقت التلوين على االطفال شجع بالنسبة للوقت الفني  .81
 بالصور. توضيحهاثم قم ب وكتابة قصة قصيرة قم ب .82
 .الكلب( الحيوان االليف في البيت)الكثير من القراءة واللعب مع  .83
 .البطانيات والوسائد نبناء حصن م .84
 .التي قد يسمعها طفلك )بين البالغين ، على شاشة التلفزيون( COVID-19 ل الفايروسالمناقشات السلبية حو اوقف .85
 .فارغةمرسومة ارسم صور ذاتية على وجوه  .86

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.buffaloschools.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=127719&dataid=203699&FileName=Quarantine%20Quiet%20Journal.pdf


سحاا االل عماأ  

 
Superpowered: Transform Anxiety into Resilience Public Group 

 
 .ع طفلك ما أنت ممتن لهأول شيء في الصباح شارك م .87
 .العائلة ، الصحةمع وقت مثل ال؛  البيت على الجوانب اإليجابية للبقاء فيساعد طفلك على التركيز  .88
 .ابتسم لطفلك مرة واحدة على األقل في الساعة .89
 .أخبر طفلك "أحبك" كل يوم ، عدة مرات في اليوم .90
 .بصحة جيدة كمإعادة التأكيد لطفلك أن .91
 .مشاعر طفلك خالل هذه الفترة الصعبة قدر .92
 .بشكل إيجابي التقدير... النظر مباشرة في عينيه. ابحيويةلطفلك ممارسة االستماع  .93
 .إذا أمكن ، قم بشراء نبات صغير واترك طفلك يتحمل المسؤولية عنه .94
 .اطلب من طفلك االتصال بأحد أفراد األسرة )األكبر سنا( للتحقق من صحته .95
 .نصية عن الحب والدعم للعائلة واألصدقاء ارسال رسائل  .96
 .اطلب من كل فرد من أفراد األسرة التعبير عن أفكار الشكر .97
 .قم بتسجيل مقطع فيديو قصير على هاتفك وأرسله إلى أحد أفراد األسرة الذي يعيش بمفرده .98
 .المشي ليراها األفراد أثناءنافذة ال عبره يمكن عرض إيجابيشيء اطلب من طفلك إنشاء  .99
  COVID-19 ب ها إلرسالها إلى األحباء فقط بسبولها وتسجوتغنثم  كتابة أغنية و م، يمكنككعائلة .100

  

 

 

https://www.facebook.com/renee.jain/videos/10157873647687752/

