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Supporting Child and Family Wellbeing (Arabic)

 دعم رفاھیة الطفل واألسرة 
 

نتحمل جمیعًا مسؤولیة جماعیة للتأكد من أن األطفال یتمتعون بالصحة واألمان واالزدھار - خاص ةً خالل 
األوقات الصعبة. الوالدین ومقدمو الرعایة اآلخرون ھم من أھم المھتمین باألطفال وقد یحتاجون إلى دعم 

إضافي من وقت آلخر. نحن نشجعك على التحقق من مقدمي الرعایة واألطفال الذین تتعامل معھم للسؤال عن 
ما یفعلونھ وما یحتاجون إلیھ. إن االستماع الى األھالي ومساعدتھم في الحصول على الدعم المتاح یقطع 

ً ال للحفاظ على العائالت بشكل جید.  شوًطا طوی
ًكرا لك على أداء دورك لدعم أطفال وعائالت نبراسكا!  ش

 
استفسر من العائالت في مجتمعك لمعرفة كیف یمكنك مساعدتھم . 

من المھم تذكیر مقدمي الرعایة واألطفال بأنك موجود للمساعدة ولیس للحكم علیھم. 
 استخدم الكثیر من عبارات التعاطف إلظھار قلقك وإنتھاز الفرص بالثناء على جھود مقدمي الرعایة لتمكینھم 

ودعمھم لھم. إذا أثار الطفل قلقًا ، فكر فیما إذا كان بإمكانك المتابعة بأمان مع مقدم الرعایة الخاص بھ. تاكد 
ًاحا. راجع الصفحة رقم 2 للحصول على قائمة  من أن ھذا وقت صعب ، الكل یعاني ، وأن الدعم ال یزال مت

بالموارد التي یمكنك ربط العائالت بھا وفقًا الحتیاجاتھم. 
 

أسئلة قد تطرحھا على أولیاء األمور / مقدمي الرعایة 
• ھل الوقت مالئم اآلن للتحدث؟ إذا لم یكن كذلك ، اسأل ما ھو أفضل وقت لذلك. 

• كیف حالك بشكل عام؟ ھل أنت بخیر وبأمان؟ ھل ھناك اي شي تحتاجھ؟ 
• نحتاج جمیعًا إلى الدعم اآلن. ھل لدیك دعم یمكنك التواصل معھ؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ، من ھم األشخاص 

الذین یدعموك في حیاتك؟ ھل أنت قادر على التواصل معھم اآلن؟ إذا لم یكن كذلك ، كیف یمكننا مساعدتك 
في التواصل مع اآلخرین؟ 

• ھل طرأ أي تغییر لعائلتك؟ ھل ھناك أشیاء معینة عانیت اكثر بھا ؟ ما ھي المخاوف أو االحتیاجات التي 
تواجھھا؟ 

• بسبب كوفید 19 ، ھل كل فرد في عائلتك قادر على الحصول على ما یحتاجون إلیھ؟ (على سبیل المثال ، 
یمكنك أن تسأل العائلة عن الطعام ، والسكن ، والدخل / العمل ، والسالمة ، والتعلیم ، والصحة ، والتدفئة ، 

واإلنترنت ، وما إلى ذلك). 

• ماذا تفعل لرعایة نفسك؟ 
 

 أسئلة قد تطرحھا على األطفال 
• كیف ترى التعلم االفتراضي (virtual learning) ؟ كیف یؤثر علیك؟ على عائلتك؟ ھل تحتاج مساعدة 

في أي شيء؟ 
• كیف تسیر األمور معك في المنزل لك ولعائلتك؟ ھل تشعر انك على ما یرام؟ ھل أنت قلق من أي شيء؟ 

• ما أكثر شيء احببتھ خالل بقائك في المنزل؟ ماالشئ الذي لم تحبھ ؟ لماذا ؟ 
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• ما ھو أفضل جزء في یومك؟ ما ھو أصعب جزء في یومك؟ 
• ما ھي األنشطة العائلیة التي تشارك فیھا؟ 

• ھل تخرج؟ ھل تمارس الریاضة؟ 
 
 

أسئلة إضافیة قد تطرحھا على األطفال إذا كانت ھناك مخاطر محتملة في المنزل. 
• من یرعاك؟ ماذا یفعلون؟ من یتأكد من أن لدیك كل ما تحتاجھ؟ 

• مع من تشعر باألمان بالتحدث الیھ عن االحتیاجات أو المخاوف؟ ھل لدیك طریقة للتحدث مع ھذا الشخص 
اآلن؟ 

• إذا كنت عالقا ً في جزیرة صحراویة ، فماذا تحتاج؟ ھل ھذه األشیاء في منزلك اآلن؟ 
•ماذا أكلت على الفطور الیوم؟ في االمس؟ 

• ما ھي القوانین المتبعة في منزلك؟ ماذا یحدث عندما یخرق شخص ما القانون؟ (أخ ، حیوان ألیف ، األم ، 
األب؟) 

• كیف تسیر األمور مع بعضكم البعض؟ ھل یعاني أي شخص من وقت عصیب؟ ھل انت قلق على احد؟ 
لماذا ؟ 

• اطلب من الطفل وصف یوم نموذجي - ماذا یأكل ، ومن یصنع الطعام ، وأین یلعب ، و مع من یأتي أو 
یغادر الى المنزل ؟ 

• للمتابعة ، اطرح أسئلة مفتوحة: أخبرني المزید عن ذلك. . . ماذا حدث بعد ذلك؟ ماذا یحدث اآلن؟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

الموارد المشتركة التي قد تكون مطلوبة 

  الدعم العام 
(عندما یبدأ الشك 

ھنا!) 

 خط مساعدة عائلة نبراسكا: خط مساعدة عائلة نبراسكا متاح على مدار ال 24الساعة طوال     
 األسبوع لآلباء واألسر. أي مشكلة ، في أي وقت: 1-888-866-8660.

 
  1-1-2: من اجل التوجیھ  إ� جميع المعلومات والدعم المتاح خالل COVID-19اتصل بالرقم

  https://www.211iowa.org/:  1-1-2أو  قم ب��ارة الموقع 
Central Navigators تم تصمیم :Central Navigation لضمان وصول العائالت إلى الدعم 

والخدمات المطلوبة بطریقة فعالة وفي الوقت المناسب من خالل الشراكات التعاونیة والخدمات 
 والدعم المجتمعي.

https://www.nebraskachildren.org/what-we-do/community-prevention-
systems/community-contacts.html 

یمكن لألشخاص المشتركین ببرنامج المدیكید  الوصول إلى تنسیق الرعایة عن طریق االتصال 
بالرقم الموجود خلف بطاقة المدیكید الخاص بھم. 

المساعدة المالیة 
وغیرھا 

تم توسیع مزایا تأمین البطالة خالل فیروس كوفید 19 :للتقدیم قم بزیارة الموقع  
NEworks.nebraska.gov. 

 المساعدة النقدیة وغیرھا: للحصول ع� مساعدة  TANFوالمساعدات األخرى للدولة 
  www.accessnebraska.ne.gov.قم ب��ارة الموقع  

أو  اتصل بالرقم) 383 -4278 – (800) 
فواتیر اإلنترنت والھواتف المحمولة: اتصل بشركة شبكة الجوال لمعرفة المساعدة التي تقدمھا . /أو 

  أو  قم ب��ارة https://www.lifelinesupport.orgاتصل ب�نامج  ن�اسكا  للمساعدة  
الهاتف�ة ع� الرقم 0017- 526-(800) 

� �
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من اجل العثور على مواقع مخزن األطعمة في نبراسكا ، یرجى االتصال ببنك الغذاء على الرقم     الغذاء والتغذیة 
 1-855-444-5556

(WIC) 5-0 دعم التغذیة للنساء الحوامل واألمھات الجدد واألطفال  
http://signupwic.com �رقم الهاتف 942-1171 (800)أو  ع   

 
  www.accessnebraska.ne.gov    قم بزیارة:(SNAP ) فود ستامبس 

أو اتصل بالرقم 4278- 383(800). 
 

  مواقع توزیع األغذیة بالوجبات المدرسیة ارسل كلمة"comida" أو "food" إلى الرقم 
877-877 

اإلسكان 
(الھاوزنك) 

(Pottawattamie, IA /Sarpy/ Douglas)   لرعایة المشردینMetro Area Continuum 
402-980-8394  www.endhomelessnesstoday.org 

http://go.unl.edu/8myp أو https://www.facebook.com-مدینة لینكلن 
http://go.unl.edu/8myp أو / https://www.facebook.com-بقیة الوالیات  
https://www.legalaidofnebraska.org/how-we- help/ :الخدمات القانونیة  

resources /covid-19-coronavirus/housingcorona/tenants/#TO 

تضمن شبكة نبراسكا للعنف المنزلي وبرامج االعتداء الجنسي توفر شبكة أمان للخدمات على العنف المنزلي 
ي 24ساعة �  اليوم /http://www.nebraskacoalition.org/get_help .مدار       

�

الخط الساخن الوطني للعنف المنزلي:7233 1-800-866- 

خط مساعدة عائلة نبراسكا: خط مساعدة عائلة نبراسكا متاح على مدار الساعة ال24 ساعة طوال تعاطي المخدرات
األسبوع لآلباء واألسر. أي مشكلة ، في أي وقت: 1-888-866-8660 

 

شبكة اإلحالة لرعایة األطفال في نبراسكا رعایة الطفل 
https://www.nechildcarereferral.org 

 NE DHHS : تفضل ب��ارة www.dhhs.ne.gov للحصول ع� إرشادات وموارد  تتعلق  كوفید 19 
بكوفید 19 

  402-552-6645
الرقم المجاني 2275- 998-( 833 ) 
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لمعرفة المزید حول كیفیة التحدث مع األطفال حول كوفید 19: 

SAMHSA: http://store.samhsa.gov/product/Talking-With-Children-Tips-for-
Caregivers-Parents-and-Teachers-During-Infectious-Disease-Outbreaks/PEP20-01-

 01-006
 
 
 

انتبھ على سالمة األطفال واألسر 
• إذا كان لدیك أي مخاوف من أن الطفل أو مقدم الرعایة في خطر محدق ، فاتصل بالرقم 911. 

• إذا كنت تشك في تعرض طفل لسوء المعاملة أو اإلھمال ، فیجب علیك االتصال بخط نبراسكا إلساءة 
TTY ) 1800-652-1999 واهمال البالغین والطفل (24 ساعة في الیوم ، 7 أیام في األسبوع) على الرقم

 DHHS 7352-833 -1800). یمكن أن یحدد ھذا الخط الساخن ما إذا كان ھناك حاجة تقتضي بتدخل قسم
لخدمات األطفال واألسرة ، أو إذا كانت مساھمات المجتمع اآلخرى مناسبة أكثر. 

 
 

من األمثلة على الحاالت التي تثیر قلقك و الذي یمكنك فیھ االتصال بالخط الساخن ما یلي: 
• أي شيء أخبرك بھ مقدم الرعایة أو الطفل أثار مخاوف بشأن سالمة الطفل. 
• یعاني الطفل أو مقدم الرعایة من إصابات أو كدمات أو جروح غیر مبررة. 
• یبدو أن مقدم الرعایة یقع تحت التأثیر لدرجة أنھ ال یستطیع رعایة الطفل. 

• تالحظ وجود أدلة على تعاطي المخدرات غیر مشروعة في المنزل (مثل أدوات صنع المخدرات) أو 
مخاطر أخرى یمكن أن تؤدي إلى إصابة / مرض األطفال (على سبیل المثال ، األسلحة في متناول الید ، 

ظروف غیر صحیة للغایة). 
ً• یبدو الطفل أو یتصرف بشكل مختلف جد ا عما ھو معتاد أو متوقع. 

• یتغیب الطفل من المدرسة بشكل متكرر (وقد بذلت المدرسة كل الجھود الممكنة لدعم األسرة ومعالجة 
العوائق التي تحول دون التعلم (مثل المساعدة في الوصول إلى اإلنترنت ، أو االتصال باالشخاص في حاالت 

الطوارئ أو الجیران). 

• لم تنجح محاوالتك العدیدة باالتصال بالعائلة (ألسباب غیر مرتبطة بالعوائق مثل اإلنترنت والوصول إلى 
الھاتف) وتشعر بالقلق الشدید على سالمتھم (على سبیل المثال مخاوف مسبقة بسبب السالمة مثل العنف 

المنزلي أو تعاطي المخدرات). 




