
 

 19-األطفال والشباب والعائالت أثناء جائحة كوفيد

 المدارس

ي بريتش كولومبيا إىل 
 
 يعود الطالب ف

 
. عبر  مالتعل ي أيلول/سبتمبر

 
م عبر الحضور الشخصي  الحضور الشخصي ف

 
مهم لتعليم التعل

ي ونموه االجتماعي  ،وعافيته ،الطالب
إجراءات جديدة للصحة والسالمة للمساعدة عىل الحفاظ عىل سالمة  . يجري تطبيقوالعاطف 

 . ذلك ارتداء الكمامات وغسل اليدين والتباعد الجسدي يشمل. الجميع

كمامة غب  طبية أو غطاء ارتداء   أو أكب   عاًما  12أعمارهم  يجب عىل جميع الموظفي   والمتطوعي   البالغي   والزائرين والطالب الذين تبلغ
ي جميع أوقات 

 
 : داخل المدرسة. االستثناءات الوحيدة هي  تواجدهموجه )"كمامة"( ف

 إذا كان الشخص ال يستطيع ارتداء أو نزع الكمامة بدون مساعدة شخص آخر 
 عند وجود حاجز 
 ب  عند األكل أو الشر

 ي   سنوات من العمر بعد، فليسوا ُملزم 9أما الطالب الذين لم يبلغوا . عاًما عىل ارتداء الكمامة 11 – 9ع الطالب ذوي األعمار ُيشج  
 . بارتداء الكمامة ويبفى القرار راجًعا للعائلة

 : لمزيد من المعلومات، انظر 

  ي بريتش كولومبيا
 
 مراكز رعاية األطفال والمدارس والمخيمات: مركز مكافحة األمراض ف

  ي بريتش كولومبيا: مدارس رياض األطفال
 
 19-وكوفيد 12الصف  -مركز مكافحة األمراض ف

  19-مدارس آمنة من كوفيد: حكومة مقاطعة بريتش كولومبيا 
  معلومات لألهاىلي والعائالت: حكومة مقاطعة بريتش كولومبيا 
  ي عشر : حكومة مقاطعة بريتش كولومبيا

 الفحص الصحي للطالب من مرحلة الروضة حتى الصف الثان 
  الصادرة عن حكومة المقاطعة بالنسبة  19-إرشادات الصحة والسالمة الخاصة بكوفيد: حكومة مقاطعة بريتش كولومبيا

ي عشر 
 (PDF, 585KB) ألماكن الدراسة للطالب من مرحلة الروضة حتى الصف الثان 

ي المدرسة
 
وس ف  التعرض للفير

. لالطالع عىل معلومات صادرة عن السلطة المحلية 19-وفيدلكمع عودة المدارس إىل العمل، قد يساورك القلق بشأن زيادة التعرض 

ي المدارس، انظر: 
 
ي تتبعها بشأن التعرض ف

 التى

 ي المدرسةالتعرض : هيئة فريزر الصحية
 
وس ف  للفب 

 يور الصحية ي المدرسة: هيئة انبى
 
وس ف  التعرض للفب 

 ي المدرسة: يالند الصحيةهيئة آ
 
وس ف  التعرض للفب 

 ي المدرسة 19-التعرض لكوفيد: هيئة نورثرن الصحية
 
 ف

 ي المدرسة من هيئة فانكوفر كوستال الصحية: هيئة فانكوفر كوستال الصحية
 
وس ف  التعرض للفب 

ب للمساعدة عىل الحد من القلق والخوف عىل األطفال الواج. 19-قد تتساءل أنت وطفلك عن كيفية الخضوع لفحص كوفيد
 
ً
ي بريتش كولومبيا مقطع فيديو تثقيفيا

 
ي . خضوعهم للفحص، أصدرت مستشف  األطفال ف

يمكنك مشاهدة المقطع حيث يوضح أخصان 
ي حياة الطفل طريقة الفحص وشعور األطفال عند خضوعهم له

 
يوىص . لألطفال 19-فحص كوفيدشاهده اآلن واعرف المزيد عن . ف

د أو اإلنفلونزا أو كوفيد بالخضوع لفحص كوفيد ي من أعراض تشبه أعراض نزلة البر
. ، حتى لو كانت األعراض طفيفة19-أي شخص يعان 

يمكنك معرفة المزيد حول الفحص  . 8-1-1ال داعي للحصول عىل إحالة أو لالتصال بالرقم . ال حاجة للفحص إن لم تكن لديك أعراض
ي يمكنك الخضوع للفحص فيها 

 . واألماكن التى

 صحة األم والرضيع

 الحمل

ي . 19-ال يزيد الحمل من خطر اإلصابة بكوفيد
 
ي ذلك شأن الجميع ف

 
ي شأنهن ف

بع النساء الحوامل إرشادات العزل الذانى
ّ
ي أن تت

ينبغ 
م الرعاية الصحية المتابع لِك وأن تخضغي لفحص كوفيد. المجتمع المحىلي 

ّ
ي مع مقد

ن 
ّ
ي أن تتحد

ة الحمل، ينبغ   . 19-إذا مرضِت خالل فبى

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/childcare-schools
http://www.bccdc.ca/schools
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/covid-19-safe-schools
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/child-care-response-covid-19/child-care-response-covid-19-parent
https://www.k12dailycheck.gov.bc.ca/healthcheck?execution=e1s1
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/safe-caring-orderly/k-12-covid-19-health-safety-guidlines.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/safe-caring-orderly/k-12-covid-19-health-safety-guidlines.pdf
https://www.fraserhealth.ca/schoolexposures
https://news.interiorhealth.ca/news/school-exposures/
https://www.islandhealth.ca/learn-about-health/covid-19/exposures-schools
https://www.northernhealth.ca/health-topics/public-exposures-and-outbreaks#covid-19-school-exposures
http://www.vch.ca/covid-19/school-exposures
https://www.youtube.com/watch?v=AhC6_JXagxE&feature=youtu.be
tel:8-1-1
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/children-youth
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/children-youth
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/children-youth


 : من خالل 19-يد حول الحمل ومرض كوفيديمكنِك معرفة المز 

 ي بريتش كولومبيا، معلومات حول كوفيد
 
 (األسئلة الشائعة)للمريضات  19-مستشف  النساء ف

  19-الحمل والوالدة ورعاية المواليد أثناء جائحة كوفيد: حكومة كندا 

 تغذية الرضيع

عد الرضاعة الطبيعية طريقة جيدة للمساعدة عىل حماية 
ُ
ي تقديم الرضاعة الطبيعية وحمل طفلك مع . طفلك من المرضت

 
استمري ف

ي حماية طفلك من المرض. مالمسة جلده لجلدك
 
لزيادة األمان، ضغي كمامة عند تقديم . يمكن للمواظبة عىل غسل اليدين أن يساعد ف

 مضحة للثدي، اغسىلي جميع . الرضاعة الطبيعية إن كنِت تشعرين بتوعك
أجزاء مضخة الثدي وأدوات الطعام إن كنِت تستخدمي  

ي كل مرة
 
 ف
ً
ي بكمية منه لديِك تكفيك لمدة أسبوعي   . جيدا

 . إن كنِت تستخدمي   حليب الرضع الصناعي كمكّمل أو لوحده، احتفظ 

 : ، انظري19-لمعرفة المزيد حول تغذية الرضيع أثناء جائحة كوفيد

  ي بريتش كولومبيا
 
ع : مركز مكافحة األمراض ف

ّ
 الرض

  ي بريتش كولومبيا
 
 (PDF, 590KB) 19-الرضاعة الطبيعية وكوفيد: مركز مكافحة األمراض ف

 ي بريتش كولوم
 
 (PDF, 89KB) والرضاعة الطبيعية 19-األسئلة الشائعة حول كوفيد: بيا خدمات مرحلة الوالدة ف

  ي بريتش كولومبيا
 
 (PDF, 139K) ديم حليب الرضع الصناعي وتق 19-األسئلة الشائعة حول كوفيد: خدمات مرحلة الوالدة ف

 19-تربية األطفال أثناء جائحة كوفيد

بعضهم لم يعودوا يذهبون إىل دار . قد يشعر األطفال بالملل ويفتقدون أصدقاءهم. تفرض تربية األطفال أثناء الجائحة تحديات فريدة
 . أطفالك البدنية والنفسيةقد ينتابك مزيد من القلق حول صحة . رعاية األطفال أو إىل المدرسة

بية اإليجابية لألطفال أثناء الجائحة  البى

ي أنشطتهم المعتادة
 
. قد يحتاج األطفال والشباب إىل مزيد من الدعم للتعامل مع الُبعد عن األصدقاء وعدم القدرة عىل المشاركة ف

 . اعرف كيف يمكننا التحدث إىل األطفال والشباب حول الجائحة

 ي تسبب التوتر: الجمعية الكندية لطب األطفال
 مساعدة األطفال والمراهقي   عىل التعامل مع األحداث العامة التى

 طمأنهم بشكل معقول"؟ 19-كيف يمكننا التحدث إىل األطفال حول كوفيد:  الجمعية الكندية لطب األطفال" 
 جبهة جديدة: 19-ائحة كوفيدتربية األطفال أثناء ج: الجمعية الكندية لطب األطفال 
  ي بريتش كولومبيا

 
 (PDF, 351KB) 19-رسالة إىل األهاىلي ومقدمي الرعاية أثناء جائحة كوفيد: دائرة صحة الطفل ف

 مساعدة األطفال عىل البقاء عىل تواصل أثناء التباعد االجتماعي : ميديا سمارتس 
 قضاء الوقت عىل وسائل التواصل االجتماعي والشاشات أثناء الجائحة: ميديا سمارتس 

 موارد للمراهقي   وأهاليهم

 . اعرف كيف يمكنك دعم طفلك المراهق أثناء الجائحة

 رسائل هامة للشباب وعائالتهم: كوفيد والشباب وتعاطي المخدرات:  الجمعية الكندية لطب األطفال 
 19-نصائح وحيل لمساعدة المراهقي   عىل التأقلم أثناء جائحة كوفيد: الجمعية الكندية لطب األطفال 
 19-نحن موجودون لمساعدتك أثناء جائحة كوفيد: هاتف مساعدة األطفال 

 دعم الصحة النفسية لألطفال والشباب

لع عىل موارد دعم األطفال.  الصحة النفسية لألطفال والشبابيمكن لمتطلبات التباعد الجسدي والعزل أن تؤثر عىل
ّ
 . اط

 والتباعد الجسدي 19-ائحة كوفيدكيف تساعد الشباب عىل التعامل مع مشاعر الكآبة أثناء ج:  الجمعية الكندية لطب األطفال 
 19-دعم الشباب المصابي   باضطرابات القلق أثناء جائحة كوفيد: الجمعية الكندية لطب األطفال

http://www.bcwomens.ca/health-info/covid-19-information-for-patients
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/pregnancy-childbirth-newborn.html
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-and-children/babies
http://www.bccdc.ca/Health-Professionals-Site/Documents/COVID19_LactationInfographic.pdf
http://www.perinatalservicesbc.ca/Documents/Resources/Alerts/FAQ-Covid19-Breastfeeding.PDF
http://www.perinatalservicesbc.ca/Documents/Resources/Alerts/FAQ-Covid19-Formula-Feeding.pdf
https://www.caringforkids.cps.ca/handouts/disaster
https://www.cps.ca/en/blog-blogue/how-can-we-talk-to-kids-about-covid-19
https://www.cps.ca/en/blog-blogue/parenting-during-covid-19-a-new-frontier
https://www.childhealthbc.ca/sites/default/files/a-message-to-parents-and-caregivers-june01.pdf
https://mediasmarts.ca/blog/helping-kids-stay-touch-while-social-distancing
https://mediasmarts.ca/blog/social-media-screen-time-during-pandemic
https://www.cps.ca/en/blog-blogue/covid-youth-and-substance-use-critical-messages-for-youth-and-families
https://www.cps.ca/en/blog-blogue/tips-and-tricks-to-help-adolescents-cope-during-the-covid-19-pandemic
https://kidshelpphone.ca/get-info/were-here-for-you-during-covid-19-novel-coronavirus/
https://www.cps.ca/en/blog-blogue/how-to-help-youth-tackle-the-blues-during-covid-19
https://www.cps.ca/en/blog-blogue/supporting-youth-with-anxiety-disorders-during-the-covid-19-pandemic


للحصول على . أو وحدة الصحة العامة المحلية األقرب إليك www.HealthLinkBC.ca/healthfilesيُرجى زيارة  HealthLinkBCلمزيد من مواضيع 
(. مجانًا) 8-1-1أو اتصل بالرقم  www.HealthLinkBC.caالمشورة والمعلومات الصحية حول الحاالت غير الطارئة في مقاطعة بريتش كولومبيا تفّضل بزيارة 

 .لغة عند الطلب 130تتوفر خدمة الترجمة بأكثر من . 7-1-1للصّم وضعاف السمع، يرجى االتصال بالرقم 

 نظام : الجمعية الكندية لطب األطفالCARD للتعامل مع المخاوف والقلق 
  19-كيف يمكن لألطفال أن يحاربوا كوفيد:  أنت بطىلي : اللجنة الدائمة بي   الوكاالت 
 19-الصحة النفسية وكوفيد 

 لدى األطفال 19-كوفيد

 لدى األطفال منها لدى المراهقي    19-تكون أعراض كوفيد
ً
عىل  19-للحصول عىل معلومات حول تأثب  كوفيد. عادة أكب  اعتداال

 . واألطفال 19-كوفيد:  مركز بريتش كولومبيا لمكافحة األمراضاألطفال وكيفية الحفاظ عىل سالمتهم، انظر 

 الطفح الجلدي والتفاعالت االلتهابية

 عن معاناة األطفال من طفح جلدي أو تقرحات جلد
ً
بِلغ أيضا

ُ
أصابع . "19-ية أو استجابات التهابية بعد عدة أسابيع من اإلصابة بكوفيدأ

ي ترافق كوفيد"القدمي   المصابة بكوفيد
ث، وهي إحدى التقرحات الجلدية العديدة التى  بتقرحات تشبه الشر

ً
عرف أيضا

ُ
ي ت
-، والتى

افق مع مرض شديد تظهر عادة لدى األطفال . تبدو هذه التقرحات الجلدية كطفح جلدي من نوع خاص . 19  . أو الشباب وال تبى

 متالزمة االلتهابات المتعددة لدى األطفال

 لدى األطفال والمراهقي   
ً
ِرفت حديثا

ُ
يبدو أن ما يسبب هذه المتالزمة . متالزمة االلتهابات المتعددة لدى األطفال هي متالزمة رسيرية ع
، تؤدي إىل التهاب شد ي ذلك . يد واسع االنتشار هو استجابة مبالغ فيها للجهاز المناعي

 
يمكن أن تلتهب أجزاء مختلفة من الجسم، بما ف

وقد تكون خطرة أو حتى مميتة، إال أن معظم . القلب والجهاز الهضمي والرئتان والكىل والدماغ والجلد والعينان والغدد اللمفاوية
 . األطفال يتحّسنون عند الحصول عىل رعاية طبية

 : ح الجلدي والتفاعالت االلتهابية، انظر لمزيد من المعلومات حول الطف

  ي بريتش كولومبيا
 
  الطفح الجلدي والتفاعالت االلتهابية: مركز مكافحة األمراض ف

 األطفال ذوي االحتياجات الصحية الخاصة

 . قد ينتابك مزيد من القلق إن كان أطفالك من ذوي االحتياجات الصحية الخاصة

 للعائالت 19-معلومات وموارد حول كوفيد: التوّحد يتحدث 
  ي بريتش كولومبيا

 
 األطفال منقوىصي المناعة: مركز مكافحة األمراض ف

  ي بريتش كولومبيا
 
 (PDF )129KB ورقة تتبع جرعات االستنشاق: مستشف  األطفال ف

 19-الربو عند األطفال وكوفيد: الجمعية الكندية لطب األطفال 
 العودة إىل المدرسة: 19-السكري النوع األول وكوفيد: الجمعية الكندية لطب األطفال 
 باضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط: الجمعية الكندية لطب األطفال 

ً
 التأقلم أثناء الجائحة: حي   يكون طفلك مصابا

  :SickKids ي أثناء أزمة كوفيد  19-دعم طفلك المصاب باضطراب النمو العصتر
 

 السالمة

 . اعرف المزيد حول الوقاية من اإلصابات أثناء الجائحة

 19-الوقاية من اإلصابات أثناء جائحة كوفيد 
 لية أثناء جائحة كوفيد: الجمعية الكندية لطب األطفال  19-الوقاية من اإلصابات المب  

 

 2021 أغسطس/ آب 24 : آخر تحديث

مة أعاله مقتبسة من صفحة
ّ
مركز بريتش كولومبيا لمكافحة ، معلومات الخضوع للفحص:  مركز بريتش كولومبيا لمكافحة األمراض المعلومات المقد

ي بريتش كولومبيا , صفحة الطفح الجلدي والتفاعالت االلتهابية: األمراض
 
ع : مركز مكافحة األمراض ف

ّ
ي بريتش ، صفحة الرض

 
  مستشف  النساء ف

ي بريتش كولومبيا وصفحة  (األسئلة الشائعة)للمريضات  19-كولومبيا، صفحة معلومات حول كوفيد
 
مدارس رياض : مركز مكافحة األمراض ف

ي بريتش كولومبيا  19-وكوفيد 12الصف  -األطفال 
 
ي جرى  لألطفال والشباب 19-الخضوع لفحص كوفيد: وصفحة مركز مكافحة األمراض ف

التى
ي 
 
 . 2021 آب/أغسطساالطالع عليها ف

https://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
https://www.healthlinkbc.ca/
https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/Anxiety%20Individual%20handout_Eng%2004_03_2020_v2.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/mental-health-covid-19
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-and-children
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-and-children/rashes-and-inflammatory-reactions
https://www.autismspeaks.org/covid-19-information-and-resources-families
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/priority-populations/children-with-immune-suppression
http://www.bcchildrens.ca/Asthma-Site/Documents/Inhaler%20dose%20tracking%20sheet%20June%202019.pdf
https://www.cps.ca/en/documents/position/paediatric-asthma-and-covid-19
https://www.cps.ca/en/blog-blogue/type-1-diabetes-and-covid-19-information-for-parents
https://www.cps.ca/en/blog-blogue/when-your-child-has-adhd-coping-during-a-pandemic
https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=3869&language=English&hub=COVID-19
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