
 طب األطفال التنموي والسلوكي
 University of Rochester Medical Center في مركز 

 مجموعة أدوات

 لمساعدة طفلك على ارتداء
 19-قناع خالل تفشي مرض كوفید

، محلل سلوك معتمد من مجلس اإلدارة وحاصل على (PsyD)، حاصلة على الدكتوراه في علم النفس Brenna Cavanaughكتب ھذه الوثیقة 
، حاصلة على Kenneth Shamlian، و(PhD), حاصلة على درجة الدكتوراه Courtney Aponte، و(BCBA-D)درجة الدركتوراه 

 )BCBA-D، محلل سلوك معتمد من مجلس اإلدارة وحاصل على درجة الدركتوراه ((PsyD)الدكتوراه في علم النفس 

-إن ارتداء القناع أمر مھم وسیساعدنا على وقف تفشي مرض كوفید
. وتتطلب معظم األماكن من األشخاص اآلن ارتداء األقنعة. مع 19

البدء في مغادرة المنزل بشكل أكثر، قد تشعر بالقلق حیال سالمة 
 طفلك وقدرتھ على ارتداء األقنعة.

األقنعة وقد یواجھ صعوبات في االستمرار في قد ال یرغب طفلك في ارتداء 
ارتدائھ. یمكن أن یكون ارتداء األقنعة أمًرا صعبًا للغایة بالنسبة لألطفال الذین 
یعانون من القلق واالختالفات الحسیة والتوحد. قد یكون طفلك أكثر حساسیة تجاه 

ند ملمس القناع على وجھھ ورأسھ وأذنیھ. قد یشعر بعض األطفال بالذعر ع
ارتداء األقنعة. وبعض األطفال ال یحبون شكل القناع عندما یرتدونھ ھم أنفسھم أو 
عندما یرتدیھ اآلخرون، وقد یشعرون بالخوف. وھناك بعض األطفال اآلخرین 
الذین ال یحبون األقنعة فقط ألنھا مختلفة، في حین أن القیام بشيء مختلف یكون 

 أمًرا صعبًا علیھم.



 نصائح للنجاح
 إلیك بعض الطرق التي یمكنك من خاللھا مساعدة طفلك على الشعور بالراحة:

 . ضع في اعتبارك نوع القناع الذي تحصل علیھ وكیف یرتدیھ طفلك:1

 قد یكون طفلك أكثر قبوالً الرتداء قناع في الحاالت التالیة:

الریاضي الذي یشجعھ أو الشخصیة إذا كان القناع باللون المفضل لھ أو علیھ رسومات الفریق 
 التي یحبھا أو االھتمام الخاصة التي یفضلھا:

مجموعة متنوعة من األقنعة المطبوع علیھا صور بعض الشخصیات  ShopDisney.comیبیع الموقع  •
 وصور األفالم السینمائیة الشھیرة

مجموعة متنوعة من األقنعة التي تحتوي على المطبوعات والشخصیات مثل  Amazon.com یبیع موقع •
 الرجل العنكبوت، والدیناصورات، والتمویھ، واألعالم

 ام لھا أنماط مختلفةحزم أقنعة متعددة قابلة إلعادة االستخد OldNavy.comیبیع موقع  •

العدید من البائعین الذین یوفرون أنواًعا مختلفة من التصمیمات، مثل  Etsy.comیتیح موقع  •
CarpeDiemWorkshoppe .الذي یبیع األقنعة المطبوع علیھا الشخصیات الشھیرة أیًضا 

 
 إذا كان طفلك یجد القناع أكثر راحة لھ:

أو  Amazonعبر اإلنترنت على مواقع مثل  موسعات أقنعة الوجھ أو حافظات األذنیمكن العثور على  •
Etsy فھذه األشیاء تنقل الضغط إلى الجزء الخلفي من الرأس (مثل أشرطة النظارات) بدالً من الضغط .

 على األذنین من الخلف.

والذي یتم تثبیت القناع علیھ. فھذه األشیاء تنقل كذلك الضغط من  استخدام رباط الرأس المزود بأزرار •
خلف األذنین من خالل ربط أشرطة األقنعة في األزرار الموجودة في رباط الرأس. وبالطبع، فإن ھذا 

 یعني ضرورة ارتداء رباط رأس وقناع.

والتي تغطي  ”ت الوجھلفافا“یمكن أیًضا استخدام أوشحة الرقبة والوجھ والتي تسمى  لفافات الوجھ. •
 األنف والفم، ولكنھا یتم تثبیتھا تحت األذنین وفوق الرقبة.

ھذا الخیار من أقنعة الوجھ واضح من اسمھ. فھي  أقنعة الوجھ المزودة بأشرطة یتم تثبیتھا حول الرأس. •
ألشرطة في عبارة عن أقنعة یتم ربطھا حول الجزء الخلفي من رأسك تماًما كما تقوم بربط الحذاء. تكون ا
. “مطاطیة”بعض األحیان مصنوعة من القماش، بینما تستخدم بعض شركات التصنیع المواد األكثر 

. وھي تأتي بالعدید من Etsyأو  Amazonیمكن العثور على العدید من ھذه األنواع أیًضا على مواقع مثل 
 المطبوعات واألنماط.

http://shopdisney.com/
http://amazon.com/
http://oldnavy.com/
http://etsy.com/


 امنح طفلك فرصة االختیار:

 إتاحة الفرصة لالختیار تعطي للطفل الشعور بالتمكین، كما أنھا تجعل الطفل یتقبل الواجباتإن  •
بشكل أفضل. إذا كان بإمكان طفلك إخبارك برأیھ، فاحصل على معلومات منھ عما  “المفروضة علیھ”

ل، حاول یریده وعما یبدو جیدًا. وقد ترغب حتى في تجربة بعض الخیارات قبل الشراء. على سبیل المثا
حملھم على استخدام قناع یمكن التخلص منھ موجود لدیك بالفعل ولكن بطرق مختلفة (ربط األشرطة 
فوق األذنین مقابل اإلمساك باألشرطة كما لو كانت مثبتةً بواسطة موسع القناع). یمكنك أیًضا استخدام 

 تدائھ.عند ار “لفافة الوجھ”وشاح أو قمیص لتعریف الطفل بما سیبدو علیھ غطاء 

 . جھز طفلك الرتداء القناع:2

سیكون من المھم إعداد طفلك للنجاح قبل أن یحتاج طفلك إلى ارتداء القناع. على الرغم من أن ھذا یختلف 
باختالف الطفل، فقد یحتاج األمر إلى التحضیر والممارسة المتكررین. فّكر في البدء قبل أسبوع على األقل أو 

 ى الخروج إلى مكان عام.ما إلى ذلك قبل الحاجة إل

التفسیرات: اشرح لطفلك سبب أھمیة ارتداء القناع. یحب بعض األطفال للغایة معرفة سبب اضطرارھم  •
إلى فعل شيء ما. حاول أن تجعل ھذا التفسیر إیجابیًا، حتى ال یشعر طفلك بالخوف. على سبیل المثال، 

نحن واآلخرین. عندما نرتدي القناع، ال یمكن  نرتدي القناع للحفاظ على سالمتنا”یمكنك أن تقول لطفلك
 .“للفیروس أن ینتقل من شخص آلخر. فاألقنعة تشل حركة الفیروس

من أول األشیاء التي یمكنك القیام بھا ھو أن تُظھر لطفلك كیف ترتدي أنت  النمذجة: •
القناع الخاص بك. راقب رد فعل طفلك تجاه ذلك، ومستوى الراحة الذي یشعر بھ 

حولك عندما ترتدي القناع الخاص بك. ھل یتجنب طفلك النظر إلیك، أم أنھ الطفل 
یتضایق؟ ھل یُظھر طفلك أي تغییرات أخرى في سلوكھ عندما ترتدي القناع؟ إذا كان 
األمر كذلك، یمكنك مساعدة طفلك على ربط األشیاء اإلیجابیة والممتعة بارتدائك 

ة بحیث ال یتم ممارستھ / ممارستھا إال أثناء للقناع. قم بتوفیر نشاط معین أو لعبة معین
 ارتداء القناع.

o  وقد یحب طفلك األمر أیًضا إذا قمت بإشراك الدمى أو الحیوانات المحشوة أو
الشخصیات التي یفضلھا الطفل في ھذا األمر. یمكنك السماح لھم بوضع القناع 

فضلة أیًضا على ھذه األلعاب، والتحدث عن كیف ترتدي لعبتھم / شخصیتھم الم
 قناًعا للحفاظ على سالمتھم.

 

 
 

http://golisano.urmc.edu/dbpwww. 
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 استخدام المرئیات
یمكنك إظھار صور أشخاص آخرین یرتدون األقنعة لطفلك. قد  الصور: •

یرتدي بعض األشخاص، مثل األطباء، المزید من المعدات الواقیة، مثل 
واقي الوجھ وبدلة الوقایة. قد یجد بعض األطفال ھذا األمر مخیفًا. یمكن 

 أن یؤدي تعریفھم على ھذه األشیاء قبل الخروج على إفادتھم وتجھیزھم.

 

ھناك العدید من القصص االجتماعیة  القصص االجتماعیة: •
واستخدام األقنعة، وھي  19-المتاحة التي تصف مرض كوفید

المفید تغییر القصة متوفرة عبر اإلنترنت. قد یكون من 
االجتماعیة بحیث تستخدم الكلمات التي تستخدمھا بانتظام. قد 

 یكون من المفید أیًضا وضع صورك الخاصة في القصة.

 تساعد في شرح استخدام األقنعة. YouTubeتم إنشاء بعض مقاطع الفیدیو عبر  مقاطع الفیدیو: •

o U  uMn6q-https://www.youtube.com/watch?v=lnP 

o https://www.youtube.com/watch?v=lgaKLpSxQag 

 

 . عندما ال تكفي النماذج والتفسیرات:3
القناع حتى یشعروا بالراحة. قد تضطر إلى البدء قد یحتاج بعض األطفال إلى الكثیر من التدریب على ارتداء 

بتعریف الطفل على القناع ببطء لمساعدة الطفل على الشعور بالراحة. فیما یلي الخطوات التي یمكن أن تساعدك في 
 ذلك (یمكنك البدء بأي خطوة تحتاج إلیھا):

 الخطوة األولى:
توضح للطفل كیفیة لمسك أنت وإمساكك للقناع شّجع طفلك على لمس القناع واإلمساك بھ فقط. یمكنك أن 

). یمكنك أن تعطي طفلك الكثیر من الثناء “شاھدني وأنا أفعل ذلك... اآلن حان دورك لتجرب أنت!”أیًضا (
نظیر القیام بذلك. إذا كان ذلك مفیدًا، یمكنك أیًضا منح طفلك مكافأة على القیام بذلك، مثل إعطائھ شیئًا یفضلھ 

 لوقت في ممارسة النشاط الذي یحبھ. حاول أن تجعل ھذا األمر ممتعًا لطفلك.أو منحھ بعض ا

 الخطوة الثانیة:
ساعد طفلك على التعود على مالمسة القناع لوجھھ، دون ارتدائھ. یمكنك عمل لعبة لمس القناع ألجزاء 

وضع القناع ). في النھایة، یمكنك “لمس األنف... واآلن، دورك أنت!”مختلفة من وجھك ووجھ طفلك (
على وجھ طفلك بطریقة تحاكي ارتدائھ، دون جعلھ یرتدیھ بالفعل. تذكر االستمرار في إلقاء الكثیر من 

 الثناء على الطفل ومكافئتھ في كل مرة تقوم فیھا بعمل ذلك!

 

http://golisano.urmc.edu/dbpwww. 

 القصص االجتماعیة

 ھنا

https://www.youtube.com/watch?v=lnP-uMn6q
https://www.youtube.com/watch?v=lgaKLpSxQag
http://golisano.urmc.edu/dbp
https://www.autismresourcecentral.org/social-stories-for-young-and-old-on-covid-19/


 یُتبع... عندما ال تكفي النماذج والتفسیرات

 الخطوة الثالثة:
عندما یكون طفلك بالراحة الكافیة تجاه الخطوتین األولى والثانیة، یكون قد حان الوقت لتجربة ارتداء 
الطفل للقناع على وجھھ. یمكنك البدء بمجرد وضع القناع على وجھ طفلك لفترة قصیرة ثم خلعھ على 

خرى، یمكنك عمل ذلك بنفسك أمام الطفل وجعل األمر مرًحا. قد تكون ھذه الخطوة أصعب الفور. مرةً أ
ارتداء القناع أوالً، ثم ”(بالنسبة لطفلك، لذا قد تحتاج إلى منحھ مكافأة في كل مرة یحاول فیھا عمل ذلك 

 قد یفید عرض صورة مرئیة للطفل لتظھر لھ ما سوف یحصل علیھ.). “الحصول على الحلوى!

 الخطوة الرابعة:
بمجرد أن یسمح لك طفلك بوضع القناع علیھ، سیحتاج إلى البدء في االرتیاح تجاه ارتدائھ لفترة أطول. 
ولتحقیق ھذه الغایة، ابدأ بفترات قصیرة للغایة، ثم قم بزیادة تلك الفترات بشكل بطيء! ابدأ بجعل طفلك 

ھ على ذلك. وببطء، یمكنك تشجیعھ على االستمرار في یرتدي القناع لبضع ثواٍن، ثم دعھ یخلعھ وقم بمكافأت
ارتداء القناع لفترة أطول وأطول. قد تكون المؤقتات مفیدة جدًا في ھذا األمر. وھناك الكثیر من المؤقتات 

 وأجھزة العد التنازلي الممتعة المتاحة لألطفال یمكنك تنزیلھا على ھاتفك أو البحث عنھا عبر اإلنترنت.

 موقع ویب للمؤقتات

 الخطوة الخامسة:
بمجرد أن یرتاح طفلك الرتداء القناع لبعض الوقت، حاول أن تجعلھ یرتدیھ أثناء قیامھ بشيء آخر في 

طفلك یتحرك وھو المنزل، مثل مشاھدة التلفزیون أو ممارسة لعبة فیدیو. قد ترغب أیًضا في جعل 
یرتدي القناع، مثل التمشیة وھو یرتدي القناع. فمن شأن ذلك أن یساعد الطفل على التعود على األقنعة 

 حتى یكون على استعداد للخروج وھو یرتدیھا!

یفید أن إذا كان طفلك یشعر بالقلق الشدید أثناء القیام بأي من ھذه الخطوات، فقد تحتاج إلى مساعدتھ على االسترخاء. قد 
تتوافر بعض األشیاء التي تساعد الطفل على االسترخاء، مثل كرات الضغط أو الفقاعات. یمكنك أیًضا محاولة مساعدة 

 فھناك الكثیر من تطبیقات التنفس التي یمكن أن تساعدك في ذلك. -طفلك على التنفس بعمق وإرخاء جسمھ 

یواجھون صعوبة كبیرة في خطوة معینة. قد تحتاج إلى قد یستغرق بعض األطفال وقتًا أطول من غیرھم، أو قد 
ممارسة خطوة معینة بشكل أكبر قبل أن یشعر طفلك بالراحة تجاھھا. امنح طفلك الكثیر من الوقت لتنفیذ ھذه 

 الخطوات، وتحل بالصبر!
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 . جرب ھذه األشیاء عندما یخرج طفلك مرتدیًا القناع:4
قد تجد أنھ من المفید وضع قواعد واضحة لطفلك حول متى قد یحتاج إلى ارتداء قناع ومكان ذلك  القواعد: •

وسببھ. قد یكون استخدام المرئیات كتذكیرات أو لشرح ما ترید أن یفعلھ الطفل مفیدًا. بالنسبة لألطفال الذین 
 عائلة كذلك.یفھمون اللغة جیدًا، یمكن أن یفید مراجعة القواعد ببساطة قبل الخروج ك

قد یحتاج طفلك إلى فترات راحة من ارتداء األقنعة. تأكد من منح طفلك طریقة واضحة  فترات الراحة: •
لطلب الراحة من ارتداء القناع إذا احتاج إلى ذلك. یمكنك االتفاق مع الطفل على إشارة بالید، أو التأكد من 

تشیر إلى طلب  ”خاص بالطفل، أو إنشاء بطاقةالطفل شفھیًا، أو استخدام زر جدید على جھاز االتصال ال
یقوم الطفل بإعطائھا إلیك. یمكنك إعطاء طفلك فترة راحة من ارتداء القناع عن طریق  “فترة راحة

إخراجھ من المكان الذي تتواجدون فیھ (على سبیل المثال، مغادرة المتجر والذھاب إلى السیارة لبضع 
الموجودین بالمغادرة (على سبیل المثال، مطالبة الطبیب بالخروج دقائق)، أو عن طریق مطالبة اآلخرین 

 من الغرفة لمدة دقیقة).

تماًما مثل جعل طفلك مرتاًحا حیال ارتداء القناع، یمكن للمكافآت أن تقطع شوًطا طویالً في جعل  المكافآت: •
یمكن أن یتم التعامل معھ وكأنھ عمل روتیني، كما أن  “العالم الحقیقي”الطفل یتعاون. إن ارتداء قناع في

نظیر القیام بذلك قد یساعد قلیالً! دع طفلك یعرف ما یمكن أن یحصل علیھ نظیر  “الحصول على مكافأة”
القیام بعمل جید فیما یتعلق باالستمرار في ارتداء القناع. قد تحتاج إلى الترتیب لذلك قبل الخروج، أو 

 غب طفلك في الحصول علیھ.إحضار شيء معك یر

 
 

 أین یمكنني الحصول على قناع؟
عبر االنترنت: ھناك العدید من الخیارات المتاحة عبر اإلنترنت. فیما یلي بعض مواقع الویب األكثر شیوًعا،  •

، OldNavy.com ،zazzle.com ویمكن أن یقودك البحث عبر الویب إلى العدید من الموردین اآلخرین:
cubcoats.com ،amazon.com ،etsy.com ،fanatics.com ،Disney.com 

المواعید الطبیة: بمجرد الوصول إلى موعد طبي، من المحتمل أن یُعرض علیك قناع الرتدائھ. وإذا لم  •
یحدث ذلك، یمكنك طلب قناع من مكتب االستقبال، أو من أول شخص تقابلھ. یمكنك أیًضا معرفة ما إذا 

 انھم إرسال القناع إلیك قبل الموعد، حتى تتمكن من تدریب طفلك على ارتدائھ.كان بإمك

 

http://golisano.urmc.edu/dbpwww. 
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 أین یمكنني الحصول على قناع؟ یُتبع...

خیارات محلیة متاحة في المقاطعة / المدینة: یمكن أن یمنحك البحث السریع على اإلنترنت أفكاًرا  •
محددة عن مكان الحصول على قناع في المقاطعة التي تقیم بھا. وفي بعض األحیان یمكنك 
الحصول علیھ بدون تكلفة. قد یكون االتصال بقسم اإلطفاء المحلي أو قاعة المدینة أو مركز 

جتمع المحلي أیًضا مكانًا جیدًا لالنطالق. یمكنك أیًضا التواصل مع األندیة االجتماعیة أو مع الم
المجموعات الدینیة التي قد تنتمي إلیھا واالستفسار منھم عّما إذا كان ھناك أي شخص یقوم بصنع 

ك طلب ، یمكنFacebookأو لدیھ صفحة على  Nextdoorاألقنعة. إذا كان الحي الخاص بك یستخدم 
 االقتراحات ھناك أیًضا.

 المتاجر المحلیة: توفر معظم متاجر البقالة وسالسل الصیدلیات اآلن معدات الوقایة مثل األقنعة. •

 مالحظة أخیرة:
إن ارتداء القناع أمر صعب على الكثیر من األشخاص، ویمكن أن یكون صعبًا للغایة على األطفال. یمكنك 

قد تكون أفضل لك ولطفلك. إذا كان طفلك لدیھ احتیاجات خاصة، فنحن نشجعك انتقاء واختیار النصائح التي 
 على التحدث مع معالجي طفلك وموفري الرعایة الصحیة لھ قبل استكشاف ھذه الخیارات.

 

 تم تطویر مجموعة األدوات ھذه من قبل أطباء نفس معتمدین في قسم 
Division of Developmental and Behavioral Pediatrics  

 .University of Rochester Medical Centerفي مركز 
 لمزید من الموارد والدعم فیما یتعلق باإلعاقات الفكریة والتنمویة،

 یرجى زیارة موقعنا عبر االرتباط أدناه 

http://Golisano.URMC.edu/DBP 

 Jennifer Ward من خاللتم تصمیم مجموعة األدوات 
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