
ماذا تفعل عندما يتغير روتين طفلك
من ذوي اضطراب طيف التوحد بسبب

  COVID-19 فيروس كورونا



.قد يحدث تغيير مزعج في روتين طفلك 
بسبب COVID-19  . حيث يمكن أن يكون هذا 

التغيير صعبًا ومخيفًا
للعديد من ا�طفال ذوي اضطراب طيف التوحد 

. وقد تواجه مقاومة من طفلك. لذا ، كيف 
يمكنك ، بصفتك أحد الوالدين ، 

مساعدة طفلك في هذا التغيير القادم في 
الروتين وقضاء المزيد من الوقت في المنزل؟



.ا§ن وقد أصبح التباعد االجتماعي والحجر الذاتي 
جزًءا حقيقًيا من عالمنا في الوقت الحالي ، 

سيظل العديد من
ا�طفال في المنزل �سابيع قادمة بدون تاريخ 

انتهاء واضح.
. إذا كنت والًدا لطفل من  ذوي اضطراب طيف 

التوحد ، فمن المحتمل أن يؤدي هذا التغيير 
القادم في جدولك إلى إثارة قلقك.



لدينا بعض ا�فكار لمساعدتك 
على كيفية تجاوز هذا ا�مر يومًا بيوم



أوالً. احتفظ بروتين منزلي ثابت رغم تغير الظروف

.في مثل هذه ا�وقات ، من السهل جًدا تغيير الروتين أو تغيير القواعد العامة 
الخاصة بك حول وقت مشاهدة التلفاز أو وقت النوم أو وقت االستيقاظ أو الوجبات 

الخفيفة أو أي شيء آخر.

.ننصحك بالحفاظ على نفس الروتين في جدولك من يوم §خر. حدد وقًتا 
لالستيقاظ ، ووقًتا لتناول الغداء ( ربما يكون نفس الجدول الزمني لمدرسة طفلك) 

، ووقت مشاهدة التلفاز ووقت النوم.

.إذا أمكنك ، حاول تقليد الجدول الدراسي لطفلك من خالل فترات زمنية يتم خاللها 
تنفيذ أنشطة معينة.

.التزم بروتينك الجديد حتى يعتاد طفلك هذا التغيير غير المألوف بالنسبة له.

.ال تقدم الكثير من االستثناءات للقواعد أو المكافآت لتسهيل هذا الوقت على 
طفلك. فهذه االستثناءات والمكافآت يمكن أن تجعل هذا الوضع مربكًا ومثيراً 

للقلق.



ثانيًا. اجعلها إيجابية

• مع مراعاة الصعوبة لدى طفلك مع هذا التغيير في الجدول الزمني ، حاول أن تستغل 
الوقت اÆضافي لديك مع طفلك وحاوال أن تفعال أشياًء ممتعة مًعا.

• من السهل جًدا أن تشعر باÆرهاق كونك الوالد والمعلم والمعالج ا§ن.

• استخدم هذا الوقت للعب لعبة ما كلعبة الطاولة أو إعداد وجبات الطعام مًعا.

•إذا استطعت ، حاول االستفادة القصوى من هذا الوقت الذي لديك في المنزل مع 
عائلتك.

• إن البقاء في المنزل أمر غير مألوف حقا ولكن هناك طريقتان لفهم ذلك .  إما أنه 
ليس جيدا أو يمكن أن يكون جيدا .أو حتى ممتعًا



ثالثًا. ابتعد عن القلق

• إذا كان طفلك يشعر بقلقك بشأن التغيير في الروتين وا�فكار التي لديك حول 
الفيروس التاجي، فقد حان الوقت �خذ بعض ا�نفاس العميقة أو ممارسة اليوغا أو 

التأمل أو ممارسة رياضة المشي لمساعدتك في إدارة قلقك.

• ال تستمع إلى ا�خبار وتجنب مناقشة أعداد ا�شخاص الذين أصيبوا بالفيروس، 
ونقص منتجات التعقيم أو أي شيء آخر أمام أطفالك.

• إذا طرح طفلك أسئلة، فأجب عن السؤال فقط وال تتوسع. وال تقدم إحصاءات 
وأرقام وال تشار كه مخاوفك. قد يكون رد بسيط على السؤال كافيًا Æرضاء طفلك.

•نحن كبشر لدينا عادات. ولكل واحد منا روتين خاص به ولدينا خوف من التغيير. 
نتمنى لجميع ا§باء في كل مكان أن يكونوا بصحة جيدة، ونطلب منهم الصبر.
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