
Normal reactions
Children respond to stress and trauma in different ways such as being more clingy, anxious, withdrawing, 
angry or agitated, etc. 

Children need support and reassurance to find ways to cope through this traumatic time.

Being exposed to traumatic events such as the horrifying explosion in Beirut can lead to several distress 
reactions in children. Even those not directly affected by the disaster can become traumatized when 
repeatedly exposed to horrific images of the event on the news or social media.

Whether the child lived through the traumatic event itself, or witnessed it, or experienced traumatic stress 
in the aftermath, they are likely to be affected by a range of emotions. These reactions are normal and 
usually decrease within a few days. 

Introduction 

Compassionate communication

When interacting with –or especially, speaking 
with – children, make sure you are on eye level with 
them and make regular eye contact with them.

Clearly introduce yourself, your name and role. 

Communicate calmly, slowly, and with empathy.

Be honest of what you don’t know. 

Be factual, provide reliable information that 
you might have. 

Be patient and calm. Use a soft tone of voice.

Acknowledge and be tolerant of strong 
emotions and behaviours.

HOW TO
HELP CHILDREN
COPE WITH A TRAUMATIC EVENT

p.1/2

How can you support if you are a relief worker 

Identify children, adolescents, and families in need of urgent and immediate medical or mental health 
services. 

Stay with children and adolescents who are experiencing acute distress and try to calm them. Signs of 
acute distress include trembling, rambling, becoming mute, or exhibiting erratic behaviour.

Protect children and adolescents from physical danger, exposure to additional traumatic sights and 
sounds and the media.

Direct children and adolescents away from the event site.

Connect children and adolescents with family and friends.

When communicating, you can reduce fear and anxiety by actively listening



Don’t expect or demand children to be brave 
or tough

Don’t get angry if children show strong 
emotions

Don’t dwell on frightening details and don’t be 
afraid to admit that you cannot answer all of 
their questions

Don’t force children to talk about or discuss 
the event before they are ready

Don’t watch, listen to or discuss upsetting 
news when children are around 

Don’t get upset if children are not able to 
sleep or are bed-wetting or thumb-sucking

Don’t ignore severe reactions

Allow children to be sad or cry; help them 
understand that it is a normal reaction, and 
that there are no bad emotions 

Listen to children, speak kindly and reassure 
them

Answer questions about the event honestly 
and at a level the child can understand 

Provide ongoing opportunities for children to 
express emotions through conversation, 
writing, or drawing pictures 

Limit viewing the news reports about the 
traumatic event 

Give extra attention to children who have 
trouble sleeping 

Try to maintain usual routines and make 
opportunities for the child to play and relax

Adults’ reactions to trauma influence how children respond and react. Parents can help children by being 
supportive, listening to their concerns, remaining calm, giving them extra love and attention. 

How can parents support their children 
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What to do What not to do

Help children identify good and positive things, such as the assistance offered by the community, 
families who unite and share support, etc.

Acknowledge that you could also have reactions associated with the traumatic event. Take steps to 
take care of yourself and promote your own physical and emotional healing.

Pay attention to sudden changes in behaviours, speech, or strong emotions

Contact a health care provider if you notice a new behaviour or emotional problems, especially if these 
symptoms occur for more than a few weeks: 

Having flashbacks of what happened or nightmares 

Bedwetting

A racing heart and sweating

Being easily startled, on guard or jumpy

Being emotionally numb

Being very sad or depressed



ردود الفعل الطبيعية 
يستجيب األطفال للضغوطات والصدمات بطرق مختلفة فيصبحون أشد تعّلقًا أو قلقًا أو انطواًء أو غضبًا أو تهيجًا، إلخ. 

لذلك، يحتاج األطفال إلى الدعم والطمأنة إليجاد سبل تسمح لهم بالتعامل مع هذه األوقات الصادمة.

إّن التعرض ألحداث صادمة، مثل االنفجار المروّع في بيروت، يمكن أن يولّد العديد من ردود الفعل عند األطفال. وحتى 
أولئك الذين لم يتأثروا بشــكل مباشــر بالكارثة يمكن أن يصابوا بالصدمة عندما يتعرضون بشــكل متكرر لصور مرّوعة عن 

الحدث على األخبار أو عبر وسائل التواصل االجتماعي.

وســواء كان الطفــل قــد عاش هذا الحدث الصادم بنفســه، أو شــهد عليــه، أو عانى من التوتر المتأتي عــن الحدث، فمن 
المرجح أن يشعر بعواطف مختلفة. ردود الفعل هذه طبيعية وعادة ما تتالشى في غضون أيام قليلة. 

مقدمة 

التواصل بعطف

عنــد التفاعــل مع األطفــال، أو التحدث معهــم، كونوا على 
مستوى نظرهم المباشر وتواصلوا معهم بشكل منتظم.

عّرفوا عن أنفسكم بوضوح، أي عن اسمكم ودوركم.

قوموا بالتحدث مع األطفال بهدوء، وبتروي، وبتعاطف.

كونوا صريحين حول ما ال تعرفونه. 

أعطــوا حقائــق فقــط، وشــاركوههم أي معلومــات 
موثوقة قد تكون بحوزتكم. 

تحّلوا بالصبر والهدوء واستخدموا نبرة صوت رقيقة.

حاولوا التعّرف على وتحّمل المشــاعر والسلوكيات 
الشديدة.

ص.٢/١

كيف يمكنكم توفير الدعم إذا كنتم في الخطوط األمامية لتقديم اإلغاثة

حددوا األطفال والمراهقين واألسر التي هي بحاجة إلى خدمات طبية أو نفسية عاجلة وفورية. 

أبقــوا إلــى جانــب األطفــال والمراهقيــن الذين يعانــون من ضيق شــديد وحاولوا تهدئتهم. تشــمل عالمــات الضيق 
الشديد االرتجاف أو االرتعاش، أو الصمت، أو إظهار سلوك غريب.

احموا األطفال والمراهقين من األخطار الجسدية، وجّنبوهم التعرض للمشاهد واألصوات الصادمة ووسائل اإلعالم.

انقلوا األطفال والمراهقين إلى مكان بعيد عن موقع الحدث.

قوموا بتأمين التواصل بين األطفال والمراهقين من جهة وأسرهم وأصدقائهم من جهة أخرى.

عند التواصل معهم، يمكنكم التخفيف من حدة الخوف والقلق الذي يشعرون به من خالل االصغاء الفّعال

كيفية
مساعدة األطفال

علــى التعامل مع حدث صادم



ساعدوا األطفال على التنبه إلى األمور الجيدة واإليجابية، على غرار مبادرات المساعدة المجتمعية، واتحاد 
األسر ودعم بعضها البعض، وما إلى ذلك.

اعترفوا بأنكم أنتم أيضًا قد تكون لكم ردود فعل على الحدث الصادم. قوموا باتخاذ خطوات لرعاية أنفسكم 
وتعزيز شفائكم الجسدي والعاطفي.

انتبهوا إلى التغّيرات المفاجئة في السلوكيات أو الكالم أو المشاعر القوية عند األطفال

اتصلوا بمقدمي الرعاية الصحية إذا الحظتم ظهور سلوك جديد أو مشاكل عاطفية على األطفال، خاصًة إذا استمرت 
هذه األعراض ألكثر من بضعة أسابيع:

استرجاع األحداث وظهور كوابيس 
تبّول ال إرادي

تسارع نبضات القلب وتعّرق

سهولة االنفعال والفزع والشعور بأن الطفل على أعصابه
تخّدر عاطفي

حزن وإكتئاب شديدين

ص.٢/٢

كيفية
مساعدة األطفال
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يتمتعــوا  أن  األطفــال  مــن  تطلبــوا  أو  تتوقعــوا  ال 
بالشجاعة أو القوة 

ال تغضبوا إذا أظهر األطفال مشاعر قوية

ال تغوصــوا فــي تفاصيــل  الحــدث وال تخافــوا مــن 
االعتراف بأنه ال يمكنكم اإلجابة عن جميع أسئلتهم

أو  الحــدث  عــن  التحــدث  علــى  األطفــال  تجبــروا  ال 
مناقشته قبل أن يصبحوا مستعدين لذلك

ال تشــاهدوا أو تســتمعوا أو تناقشــوا أخبــارًا مزعجًة 
بحضور األطفال 

ال تشعروا بالغضب إذا كان األطفال غير قادرين على 
النوم، تبولوا في فراشهم أو قاموا بمص إبهامهم

ال تتجاهلــوا ردود الفعــل الشــديدة التــي قــد تظهــر 
على األطفال

اســمحوا لألطفــال بالحــزن والبــكاء؛ ســاعدوهم على 
فهم أّن رد فعلهم طبيعي، وأّن ال مشاعر ُتعتبر سيئة  

قومــوا باالســتماع إلــى األطفــال والتحــدث معهــم 
بلطف وطمأنتهم 

أجيبوا على األســئلة التي يطرحونها بصراحة وحاولوا 
أن تكون األجوبة على مستوى فهمهم  

عــن  للتعبيــر  لألطفــال  متواصلــًة  فرصــًا  أعطــوا 
مشاعرهم من خالل الكالم أو الكتابة أو الرسم

قوموا بالحد من مشــاهدة األطفال للتقارير اإلخبارية 
حول الحدث الصادم 

أولــوا األطفــال الذين يعانون من مشــاكل في النوم 
انتباهًا إضافيًا 

لألطفــال  المعتــاد  الروتيــن  علــى  الحفــاظ  حاولــوا 
وإعطائهم الفرص للعب واالسترخاء

إّن ردود فعل البالغين على الصدمة تؤثر على ردود فعل األطفال وتفاعلهم مع الحدث. يمكن لألهل مســاعدة األطفال 
من خالل إظهار الدعم لهم، واالستماع إلى مخاوفهم، والتحلي بالهدوء، ومنحهم المزيد من الحب واالهتمام. 

ما يجب تجّنبهما يجب القيام به

كيف يمكن لألهل دعم أطفالهم 


