
Çocuk, genç ve ebeveynler için bilgilendirme broşürü 

Koronavirüs ile başa çıkmak
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Sevgili çocuklar, gençler ve ebeveynler, 

Bu broşürde içinde bulunduğumuz 
koronavirüs krizi döneminde size 
yardımcı olabilecek birçok bilgi ve 
psikolojik yardım aracını bulacaksınız. 

Şu an hastanede mi yatıyorsunuz? 
Koronavirüs hakkında daha fazla bilgi 
edinmek istiyor veya kaygılanıyor 
musunuz? Bir ebeveyn olarak 
çocuğunuzun şu anda özellikle 
neye ihtiyacı olabileceğini mi merak 
ediyorsunuz?

Bu broşürü birlikte veya ayrı ayrı okuyun, 
belirli kısımları uygulayın, Fil Ollie'nin 
öyküsünü okuyun veya daha fazla bilgi 
için tavsiye edilen internet sitelerine 
bakın. 
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Fil Ollie düşünüyor, hissediyor ve yapıyor 

Hey sen! Merhaba! Adım Oliver, arkadaşlarım bana 
Ollie der. 

Aynaya baktığında ne görüyorsun? Sen de büyük 
kulaklar ve uzun bir hortum mu görüyorsun? Bu 
bizim dış görünüşümüz. Ama bir de iç tarafımız 
olduğunu biliyor musun? Hayır hayır, ben 
akciğerlerimizi veya kalbimizi kast etmiyorum... 

O hâlde bu iç kısım da nedir? Bizler bir şeyleri 
düşünür ve hissederiz. Ve doğal olarak 
bedenimizle pek çok şey yaparız. 

Hissettiğimiz, düşündüğümüz ve yaptığımız 
şeylerin hepsi birbirini etkiler. Aşağıda etrafımda 
gördüğün oklar bunlara işaret ediyor. 

Bekle, sana bir anlatayım: 
•  Büyükannemin hastalanabileceğini 

düşünürsem biraz korku hissedebilirim 
ve buna alışmam gerekir. 

•  Büyükanneme telefon edersem onun 
iyi olduğunu düşünür ve kendimi 
mutluhissederim. 

•  Ne zaman kendimi kızgın hissetsem ve 
özlediğim arkadaşlarımı düşünsem bir 
şey hoşuma gitmediği için kız kardeşime 
kötü davranabilirim. 

Ama bütün bu düşünme, hissetme ve 
yapma nasıl işliyor? Birlikte okumaya 
devam edelim mi? Sana böylece tüm 
bunları anlatabilirim. 

1.1 Düşünmek 

Hiç her şey hakkında düşünebileceğini fark ettin mi?  
Bazen güzel şeyler düşünürüm. Örneğin fil arkadaşlarımla oynamayı 
düşündüğümde. Bazen düşüncelerim daha az güzeldir. Örneğin 
hastalanabileceğimi düşündüğümde. Bunun üzerinde düşünmeye devam 
edersem düşüncelerim güzel olmaktan uzaklaşır. Buna bazen ‘kaygı’ diyoruz. 
Sen de bazen bunları hissediyor musun? Çünkü aslında bu zamanlarda bunları 
hissetmek hiç de tuhaf değildir. Anne ve babamın da bazen daha az güzel 
düşünceleri oluyor. 

Kaygıyı domates bitkisiyle karşılaştırabileceğini biliyor musun? 
Domates bitkisi önce çok küçük bir tohumcuktur. Eğer bu tohumcuğun bakımını 
iyi yaparsan ve su verirsen o, hızla büyüyüp domates veren bir bitkiye dönüşür. 
Eğer bu bitkiciğin bakımını iyi yapmaya devam edersen hızla salkım domates elde 
edersin. Bu çok hızlı büyür. 

Kaygı da aynen böyledir. Domates gibi yiyemesen de ona odaklandıkça kaygıların 
büyür. Çocukların çoğu kaygılarına çok fazla yoğunlaşır. Her şey bir düşünceyle 
başlar ve bu düşünce hızla büyük  bir dağa dönüşür. Bu dağdan kurtulmak kolay 
değildir. 

Dağ gibi büyük kaygılarım olduğunda bunlardan kurtulmam artık mümkün değil 
midir? Elbette hayır! Kaygılarına daha az odaklanmak için yapabileceğin çok fazla 
şey vardır. Domates bitkilerini düşün. Daha az özen gösterirsek bitki küçülüp 
kurur. Bu, senin düşüncelerin için de geçerlidir. Bu konuda sana birazdan daha 
fazla bilgi vereceğim. 
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Koronavirüs üzerine düşünmek 

Yaşadığımız korona günlerinde neler düşünüyorsun? Aklından neler geçiyor? Sen 
de bu tip kaygılar duyuyor musun? 
• Artık arkadaşlarımla görüşemeyeceğim 
• Büyükannem ve büyükbabam hastalanacak 
• Canım çok sıkılıyor 
• Hastalanacağım 

Başka şeyler de düşünüyor musun? 
• ………………………………………………………………………..................................................................... 

• ………………………………………………………………………..................................................................... 

• ………………………………………………………………………..................................................................... 

Bu düşüncelerini veya kaygılarını Ollie ile birlikte çizebilirsin: 



Birlikte faydalı olan ve olmayan düşünceleri aramayı deneyelim mi? Sana bir örnek 
vereceğim. Aşağıda kendi düşüncelerini çizmeyi deneyebilirsin. 
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Kaygılarda ilk yardım 

Eğer bu can sıkıcı düşünceler aklına takılıp 
duruyorsa kendine ne yapabileceğini soruyor 
olabilirsin. Kaygılarım canımı sıktığında bazen ne 
yaptığımı biliyor musun? Düşüncelerimin doğru 
olup olmadığına görmek için keşif gezintisine 
çıkarım. Buna düşüncelere meydan okumak diyorlar. 
Bunu ‘düşüncem doğru mu?’ sorusunu sorarak 
yapabilirsin. Bunun cevabı çoğu zaman ‘hayır’ veya 
‘hiç de değil’ olacaktır. Bu durumda sana yardımcı 
olmayan düşünceni sana yardımcı olacak düşünce 
ile değiştirmeyi deneyebilirsin. 

Örneğin “Artık arkadaşlarımla görüşemeyeceğim” diye düşündüğünde… Bu 
doğru mu? Onları hiç göremeyecek miyim? Okula gittiğimizde olduğu kadar 
sık görüşmeyeceğimiz kesin. Belki de onlarla başka bir şekilde görüşebileceğini 
düşünmen sana yardımcı olur. 

Bazı düşünceler bize yardım eder, bazıları ise daha az yardımcı olur. Faydası 
olmayan düşünceler belki sana korku, kızgınlık veya üzüntü hissettirir. Faydalı 
düşüncelerin ise daha az üzüntü, korku veya kızgınlık hissetmene yardım edebilir. 

Benim büyükannem  
ve büyükbabam 

hastalanacak. 

Canım çok sıkılıyor. 

Evde kalarak  
büyükbabalarımızı ve 

büyükannelerimizi  
koruyoruz. 

Arkadaşlarımla görüntülü 
sohbet ediyorum.

Artık arkadaşlarımla 
görüşemeyeceğim.

Anne ve babamla daha 
fazla güzel zaman 

geçirebilirim. 
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Bazen kaygılarımı yazmayı deniyorum. Bunu daima belirli bir zamanda ve aynı 
yerde yapıyorum. Kafama çok fazla takmamak, yani kaygılarım üzerinde devamlı 
olarak düşünmemek için bunu kısa kesiyorum 10 - 15 dakika sonra duruyorum. 
Bu benim endişe molam. Bunu sen de denemek ister misin? Sabit bir zaman ve 
kendini iyi hissettiğin bir yer seç. Bunu yatağında veya uyumadan hemen önce 
yapmamayı tercih et. Saati 15 dakika sonra çalacak şekilde kur. Bu süre boyunca 
tüm kaygılarına izin verebilirsin. Bu düşüncelerini kaygı defterine yaz veya endişe 
kutusuna at. 

Bunu ister anne veya babanla ister yalnız başına yapabilirsin. Günün başka bir 
saatinde çok fazla kaygı hissedersen kendine "Kaygılarımı sadece endişe molasında 
dinlerim, şimdi değil" de. Ardından oyun oynamaya, birine yardım etmeye veya 
ne yapmakta isen onu yapmaya devam et. Bir süre sonra kaygıların endişe molası 
zamanında ortaya çıkıp diğer zamanlarda seni yalnız bırakmaları gerektiğini 
öğrenir. 

Bir olumlu günlük de tutabilirsin. Bu günlüğe her gün yaşadığın iki - üç güzel ve 
olumlu şeyi yazabilirsin. Müteşekkir olduğun şeyleri de yazabilirsin. Bunu ister 
yalnız başına ister annen veya babanla birlikte yapabilirsin. Eğer yazmayı zor 
buluyorsan veya bundan hoşlanmıyorsan çizim yapmayı da tercih edebilirsin. 
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1.2 Hissetme 

Sana düşünmeden bahsettim Peki ya hisler? 

Birçok his vardır! Hangi hisleri biliyorsun.............................................................................. 
........................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

Bu sıra dışı korona döneminde neler hissediyorsun? Bazen arkadaşlarımı ve ailemi 
özlediğim için üzülüyorum . Başkalarının hasta insanları iyileştiren ve onların 
bakımını yapan doktorlar ile hemşirelere müteşekkir olduklarını duyuyorum. 

Tüm bu hislere karşı ne yapabilirsin? 

Hiçbir şey yapmana gerek yok. Hissettiklerin normaldir. Bazen bu hisler karşısında 
benim de kafam karışıyor. Bazen bu duygular çok fazla büyümeye cüret ediyor. 
Bunları bazen annemle, babamla veya başka biriyle konuşabilmek hoşuma gidiyor. 
Onlar benim ne hissettiğimi anlamama yardımcı oluyor. 

Birine bir şey söylemek istediğin hâlde bunu nasıl yapabileceğini bilmiyor musun? 
Bir duygu termometresi yapabilirsin. Sonra bir çamaşır mandalıyla kendini 
nasıl hissettiğini gösterebilirsin. Kendin yapmak istemiyor musun? Benimkini 
kullanabilirsin. Bunu bir sonraki sayfada bulabilirsin. 

Hissettiklerim hakkında resim yapmak bazen bana da yardımcı olur. Ve bazen bunu 
bir başkasına da göstermek isterim. Ama bunu her zaman istemem. 

İstersen korktuğunda bunu 
vücudunun hangi kısmında 
hissettiğini çizebilirsin. Peki ya 
mutlu olduğunda? Veya kızgın.  
Ya da üzgün. Sence o hisse uygun 
olan rengi kullan! Çizim üzerine  
ne hissettiğini yaz veya göster. 
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Vücut 

Hiç vücut işaretlerinden bahsedildiğini duydun mu? Vücudumuz, yani bedenimiz 
bize kendimizi nasıl hissettiğimizi anlatır. Dikkatli bir şekilde dinlersen sen de 
vücudunun sana neler anlattığını keşfedebilirsin. 

Kızdığımda ellerim yumruğa dönüşüyor ve tüm kaslarımın kasıldığını 
hissediyorum. Korktuğumda bazen karnımda değişik bir duygu hissederim. Hatta 
bazen bu yüzden karnım ağrır. Ve bazen çok hızlı ve tuhaf bir şekilde nefes alıp 
veririm. Âşık olduğumda karnımda kelebekler uçuşuyor gibi olur. Bunlar vücut 
işaretleridir. Bu işaretlerden bolca vardır. Belki sen bu duyguları vücudunda başka 
bir şekilde hissedersin. Bu işaretlerin bazılarını bana gösterebilirsin... 

Senin de böyle vücut işaretlerin var mı? Bunu çok merak ediyorum... Onları çizmek 
veya boyamak ister misin? 
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Rahatlama için ilk yardım 

Kendimi iyi hissetmediğimde veya tamamen gergin olduğumda arada bir ne 
yaptığımı biliyor musun? Rahatlama egzersizi yapıyorum. Rahatlatma neyi? 
Zor kelime değil mi? Bunun için tamamen rahatlamama yardım eden bir hikâye 
dinliyorum. Bu, kaslarımın gevşemesine ve kaygılara daha az odaklanmama yardım 
ediyor. Annem veya babamın hikâye okuması da rahatlatıcıdır. Ama bu hikâye 
ondan farklıdır. Bir rahatlama egzersizi rahatlamaya yardım eden küçük görevler 
veren bir hikâyedir. Bazı alıştırmalarda nefes almamıza dikkat ederiz. Bunlar 
örneğin iyi uyuyamadığında sakinleşmene yardım eder. 

Bu egzersizleri biliyor musun? www.uza.be/relaxatiekinderen adresine göz at. 

1.3 Yapma

Bu kitapçığın başında düşünme, hissetme ve uygulamanın tek bir bütünü 
oluşturduğunu söylemiştim. Aşağıdakiler sana tanıdık geliyor mu? 

Birinin sinirlendiği veya korktuğu için yüksek sesle bağırdığını hiç işittin mi? Veya 
kendini çok neşeli veya mutlu hissettiğinde kahkahayla güldüğünü? Belki sen 
de bazen gözyaşlarına boğulmuş ve ağlamanı nasıl durduracağını bilememiş 
olabilirsin. Ben çok sinirlendiğimde ağır ayaklarımla yere çok sert bir şekilde 
vururum. Mutlu olduğumda ise bazen şarkı söyler ve zıplarım. O kadar güçlü 
zıplarım ki yer sarsılır. Bazen o kadar çok kaygı duyarım ki anne ve babamı 
sorulara boğarım. Bazen bu soruları sorduktan sonra gözüme uyku girmez. Bazen 
o kadar korkarım ki aynı şarkıyı on defa içimden söylemek veya yirmi kere ellerimi 
yıkamak gibi şeyler yaparım. Bu şekilde korkum biraz azalır gibi olsa da aslında 
daha çok korkarım. 

Yani biz hislerimize ve düşündüklerimize uygun olan şeyleri yaparız. Ama bu 
yaptıklarımızın bize daima yardım edeceği anlamına gelmez. 

Fakat biliyor musun? Kendimizi iyi hissetmediğimizde toparlanmak için bize keyifli 
duygular yaşatan şeyler yapabiliriz. Çok sinirlendiğimde bahçede topa vurmak 
bana iyi gelir. Tuhaf değil mi? Bunun nedeni bence topla oynadığımda tüm 
düşüncelerin aklımdan çıkması. 

Sen de kendini daha iyi hissetmek için yapabileceğin şeyleri keşfettin mi? 

• Belki biraz yalnız kalmak ve sakinleşmek istersin. Kitap okumak, resim çizmek, 
yapboz yapmak, ... 

• Belki midenin guruldadığını hissediyor ve bir volkan gibi patlayabileceğini 
düşünüyorsun. Bu durumda topa vurmak, ip atlamak, salıncakta sallanmak, bir 
yastığı ağzına bastırarak yüksek sesle bağırmak sana iyi gelebilir. 

• Keyifli oyunlar oynamak da yardımcı olabilir. 
• Belki bir arkadaşını veya akrabanı aramak istersin? Görüntülü arama ile görüşmek 

de çok hoş olabilir. 
• Belki o kadar üzgünsündür ki kimseyi görmek istemezsin. Bu yardımcı olabilir. 

Ama belki sonra biriyle konuşmak da iyi bir fikir olabilir. Anne ve baban seve seve 
seninle konuşur. 

www.uza.be/relaxatiekinderen.
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SİNİRLİ 

KORKU 

ÜZGÜN 

Sinirli, üzgün veya korku içinde olduğunda sana ne yardım eder?  
Bunun üzerinde biraz düşün. Düşüncelerini istersen aşağıya yazabilirsin. 

Aklına çok şey takılıyorsa, kaygılanıyorsan veya ne yapacağını bilmediğin 
duygular hissediyorsan daima anne ve babandan yardım alabilirsin.  
Onlar bu konuda seninle konuşmaya daima hazırdır. 

Fillere verdiğim tavsiyeler sana da yardım edebilir. Bunları senin için tekrar 
sıralayayım mı? 
• Faydası olmayan düşüncelere karşı koymak ve faydalı düşünceler bulmak 
• Endişe kutusu ve endişe molası 
• Rahatlama 
• Güzel şeyler günlüğü 
• Duygu termometresi 
• Duyguları çizme 
• Başka biriyle konuşma 

Amma da çok şey anlattım. Egzersizleri keyifle yapacağını umuyorum. 
Unutmaman gereken çok önemli bir tavsiyem daha var. 
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Koronavirüs ile başa çıkma:  
çocuklar ve gençler için 

İçinde bulunduğumuz dönem herkesin tedirginlik ve belirsizlik yaşamasına 
yol açtı. Bu nedenle sizlere destek olmak istiyoruz. Burada her türlü bilgiye 
ulaşabileceğiniz internet sitelerini bulacaksınız. 

2.1 Koronavirüs nedir? 

Koronavirüs hakkında sorularınız mı var? Bu konuda daha fazla bilgi almak mı 
istiyorsunuz? O hâlde aşağıdaki internet sitelerine mutlaka göz atın: 
• www.zitdazo.be internet sitesinde ‘Blog’ başlığı altında koronavirüsün açıklandığı 

bir video bulacaksınız. ("Kinderfilmpje legt coronavirus uit") 
• www.dewegwijzer.org internet sitesinde koronavirüsün anlatıldığı bir broşürü 

bulabilirsiniz. (‘Ik ben Corona’,www.dewegwijzer.org/hallo-ik-ben-corona/) 

Sorularınızı mutlaka annenize, babanıza veya güvendiğiniz bir kişiye sorun. 

Hangi internet siteleri size yardımcı olabilir? 
• www.noknok.be internet sitesi 12-16 yaş arası gençler içindir. Bu internet 

sitesine mutlaka göz atın. Burada ilginç bilgiler ve görevler bulabilirsiniz. Bir 
NokNok hesabı da açabilirsiniz. Bu hesapta günlük tutabilir, egzersiz yapabilir ve 
diğer imkânlardan yararlanabilirsiniz. 

• www.watwat.be internet sitesinde 11 ve 24 yaş arası gençler için koronavirüs 
hakkında ve can sıkıntısı, gerginlik ve kaygı gibi belirli güçlüklerle nasıl baş 
edilebileceğini anlatan farklı makaleler bulabilirsiniz. 

• www.awel.be internet sitesinde hem çeşitli makaleleri okuyabilir hem de 
doğrudan bir yardım görevlisiyle görüşebilirsiniz. 

• Tele-onthaal, bir yardım görevlisi ile telefonda görüşmenizi veya yazışmanızı 
sağlayan bir hizmettir. Bu ücretsiz ve anonimdir. Daha fazla bilgiyi  
www.tele-onthaal.be sayfasında bulabilirsiniz. 

• Yine www.caw.be/jac/ internet sitesinde gençler bir yardım görevlisi ile 
telefonda görüşebilir, sohbet edebilir veya e-posta ile yazışabilir. 

Koronavirüs ile başa çıkmak:  
ebeveynler için 
İçinde bulunduğumuz dönem herkesin tedirginlik ve belirsizlik yaşamasına 
yol açmaktadır. Bu nedenle size yardımcı olmak istiyoruz. Çocuk psikolojisi 
departmanı size yardımcı olabilmek için bazı bilgileri sıraladı. 

Çocuğunuzun sıkıntılı bir durumda olduğunu nasıl fark edersiniz? 
Çocuğun sıkıntı yaşadığını gösteren çeşitli belirtiler vardır. Aşağıda en sık 
rastlanılan belirtileri sizler için sıraladık. Onun davranışlarında meydana gelen her 
dikkat çekici değişiklik muhtemel bir belirtidir, örneğin: 
•  Uyumak veya uyanmak istememe, kabûs görme, yeniden yatağını ıslatmaya 

başlama 
• Azalan iştah 
• Yalnız kalmaktan korkma 
• Stres kaynaklı bedensel şikâyetler (karın ağrısı, baş ağrısı, yorgunluk) 
• İlgi görme isteği 
• Çekingen davranış 

Çocuğunuzla nasıl konuşabilirsiniz? 
Çocuğunuz koronavirüs hakkında sorular mı soruyor? Nereden başlayacağınızı 
bilemiyor musunuz? Çocuğunuza bu konuda ne düşündüğünü sorun. Böylece 
muhtemel düşünce hatalarının neler olduğunu ve hangi noktalarda gerçeğin 
yerini fanteziye bıraktığını anlayabilirsiniz. Bu şekilde gerekli düzeltmeleri 
yapmak ve çocuğun o andaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeterli imkâna sahip 
olabilirsiniz. Bu ebeveyn olarak size hedefi on ikiden vuracak cevaplar verme 
olanağı sunar. Karmaşanın sizin için de oldukça zorlu olduğu anlarda genel bir 
bakış sağlamak her zaman kolay değildir. “Bunu bilmiyorum” veya “ bunu birlikte 
araştıralım” da diyebilirsiniz. 

Aşağıdaki bağlantılara birlikte göz atabilirsiniz. Ayrıca bu konuyu daha 
sonra konuşacağınızı söyleyebilir ve bunu ne zaman yapacağınızı tam olarak 
belirtebilirsiniz. 

http://www.zitdazo.be
http://www.dewegwijzer.org
http://www.dewegwijzer.org/hallo-ik-ben-corona/
http://www.noknok.be
http://www.watwat.be
http://www.watwat.be
http://www.watwat.be
http://www.awel.be
http://www.tele-onthaal.be
http://www.caw.be/jac/
http://www.caw.be/jac/
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Çocuğunuzla yaşına uygun bir şekilde dürüstçe konuşmak önem taşır. 
Çocuklar ve gençler bu bilgileri edinme hakkında sahiptir ve bu bilgilere ihtiyaç duyar. 
• www.zitdazo.be internet sitesinde ‘Blog’ başlığı altında korona hakkında 

çocuğunuzla konuşmaya ilişkin tavsiyeler içeren makaleler bulabilirsiniz. Burada 
koronavirüsün çocukların seviyesine göre anlatıldığı bir film de bulabilirsiniz. 

• www.dewegwijzer.org internet sitesinde şunları bulabilirsiniz: 
-  Çocuklar için koronavirüsün anlatıldığı bir broşür. (‘Ik ben Corona’,  

www.dewegwijzer.org/hallo-ik-ben-corona/) 
-  Ebeveynler ve öğretmenler için daha fazla tavsiye içeren bir kılavuz.  

(www.dewegwijzer.org/moet-ik-bang-zijn-van-het-corona-virus-gids-voor-
ouders-en-leerkrachten/) 

• Şu internet sitesine de göz atabilirsiniz: www.nctsn.org/resources/parent-
caregiver-guide-to-helping-families-cope-with-the-coronavirus-disease-2019 

Çocuğunuza kendini nasıl hissettiğini veya aklından neler geçirdiğini de sorun. 
Bunun çocuklarda uyandırdığı muhtelif duygular için çocuğa yeterli alan 
sağlanması da önemlidir: 
• Çocuklar kendilerine net sorular sorulmasına ihtiyaç duyabilir (örneğin: 

Büyükanneni görememek senin için zor mu?) 
• Resim yapmak bu duygular üzerinde konuşmaya yardımcı olabilir. ‘Ik ben 

corona’ adlı kitapçığa da bakın. 

Tüm gün boyunca sürmesine izin vermeden çocuğun sorularına ve kaygılarına 
her gün zaman ayırmak da önemlidir. Bir endişe anı belirlemeyi de tercih 
edebilirsiniz. Böylece soru ve kaygılar için ayrılan zaman sınırlansa da çocuk 
bunlar için zaman ayrılacağını bilir: 
• Her gün sabit bir zaman (uykudan hemen önce hariç) ve yer seçin. 
• Endişe zamanını müzik veya saat ile sınırlamayı deneyin. 
• Düşünceler, duygular ve sorular için zaman ayırın. 
• Çocuğunuzun bu düşünce ve duygularını yazmasını veya çizmesini sağlayın 
•  Bu süreyi olumlu düşünceleri veya olumlu olayları yazarak tamamlayın  

(örneğin: Sevdiğim yemeği yedim. Birazdan büyükannemle skype'ta 
görüşeceğim.) 

Ailede sükunet nasıl sağlanır? 
Ebeveyn olarak sizler günlük rutinler geliştirerek çocuğunuzun stres ve 
karmaşayla başa çıkmasına yardım edebilirsiniz. Çocukların düzene ve kurallara 
ihtiyacı vardır, bu onlarda netlik ve sükuneti sağlar. Çocuğunuz bu durumlarla 
nasıl baş etmesi gerektiği konusunda sizi örnek alır.
• Günlük planınızı farklı görevler ve rahatlama anları içerecek şekilde yapın. Planı 

çocuğunuzla birlikte hazırlayabilirsiniz. 
• İçinizdeki yaratıcılığı açığa çıkarın ve günlük planı güzelleştirin.  

Etkinliklerde dönüşüme özen gösterin ve yeni fikirler bulun. 
• O kadar yaratıcı değil misiniz? www.sclera.be/nl/vzw/home internet 

sitesinde günlük planı görselleştirmede kullanabileceğiniz birçok piktogram 
bulabilirsiniz. 

Aile ve arkadaşlarınızla bağlantıyı koparmamak ve günlük hayatınızı olabildiğince 
muhafaza etmek önem taşır. 
• Aileniz ve arkadaşlarınızla her gün belirli bir görüntülü görüşme zamanı 

ayarlayabilirsiniz. 
• Çocuğunuzun sevdikleriniz için mektup veya kartpostal yazmasını ya da resim 

yapmasını sağlayın. 

Ebeveyn olarak çocuğunuz hakkındaki kaygılarınız için nereye 
başvurabilirsiniz? 
• www.opvoedingslijn.be internet sitesinde anonim olarak bir yardım 

görevlisinden tavsiye alabileceğiniz irtibat bilgilerini bulabilirsiniz. 
• Genel Sağlık Merkezine (Centrum Algemeen Welzijn) (www.caw.be) de 

başvurabilirsiniz. 
• Tele-onthaal, bir yardım görevlisi ile telefonda görüşebileceğiniz veya sohbet 

edebileceğiniz bir hizmettir. Bu ücretsiz ve anonimdir. Daha fazla bilgiyi  
www.tele-onthaal.be sayfasında bulabilirsiniz. 

• Eğer bir yerde tıkandığınızı fark ederseniz daima kendiniz veya çocuğunuz 
için bir psikolog/ortopedagog ile irtibat kurabilirsiniz. Şu an için bu rehberlik 
hizmetleri internet üzerinden verilmektedir. Ancak gerektiğinde destek 
sağlanmaktadır. İrtibat bilgilerini aile hekiminizden alabilir veya  
www.vvkp.be/zoek-psycholoog üzerinden araştırabilirsiniz. 

Korona krizi döneminde aile içi uyuşmazlıkları yönetme 
Uyuşmazlıkları yönetme tavsiyeleri için aşağıdaki afişe göz atabilirsiniz. 

http://www.zitdazo.be
http://www.dewegwijzer.org
http://www.dewegwijzer.org/hallo-ik-ben-corona/
http://www.dewegwijzer.org/moet-ik-bang-zijn-van-het-corona-virus-gids-voor-ouders-en-leerkrachten/
http://www.nctsn.org/resources/parent-caregiver-guide-to-helping-families-cope-with-the-coronavirus-disease-2019
http://www.nctsn.org/resources/parent-caregiver-guide-to-helping-families-cope-with-the-coronavirus-disease-2019
www.sclera.be/nl/vzw/home
http://www.opvoedingslijn.be
http://www.opvoedingslijn.be
http://www.caw.be
http://www.caw.be
http://www.tele-onthaal.be
http://www.vvkp.be/zoek-psycholoog
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