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 یمكننا أنا وعائلتي التحدث عن طرق الحفاظ على
 سالمتنا والبقاء آمنین مثل ارتداء قناع، واالبتعاد
.بمسافة آمنة عن اآلخرین، واستخدام معقم الیدین

 بعد الشعور باألمان في المنزل، قد تبدو مخیفة
 فكرة العودة واالنخراط في األنشطة المجتمعیة

.مرة أخرى

 ینبغي أن أستمع إلى الحاكم بشأن الوقت اآلمن
 للخروج واالنخراط في األنشطة المجتمعیة في

.مقاطعتي مرة أخرى

.قد أشعر بالخوف والحماس في نفس الوقت

 قبل الخروج واالنخراط، یمكنني مشاهدة اآلخرین
 في الحي الذي أعیش فیه ومالحظة أنهم بأمان

.وبصحة جیدة

 قد أشعر بتوتر أقل إذا رأیت أشخاًصا آخرین في
.الخارج سالمین وبصحة جیدة
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 یمكن أن تكون رحلتي األولى إلى منزل أحد أفراد
 العائلة أو أحد األصدقاء حیث لن یكون هناك الكثیر

.من الناس

 إذا كنت أشعر بالقلق قبل أن أخرج وأنخرط في
 المجتمع، یمكنني أن أطلب من أفراد العائلة أو

.األصدقاء زیارتي في منزلي

 یمكنني التمرن على ارتداء القناع الخاص بي
.واستخدام معقم الیدین في منزلي

 قبل الخروج للذهاب إلى المتجر أو لزیارة
 األصدقاء، یمكنني الجلوس على الرواق أو

.الشرفة أو في فناء المنزل

 یمكنني المساعدة في التخطیط لرحلتنا األولى
.خارج المنزل

 عندما أكون مستعًدا، یمكن أن تكون وجهة رحلتنا
.األولى إلى حدیقة أو مكان آخر بالخارج

حدائق الوالیة
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 إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في الشعور باألمان
 والسالمة، یمكنني طلب المساعدة من أصدقائي أو

.عائلتي أو موظفي الدعم

 قبل الخروج للذهاب إلى المتجر، یمكنني أنا
 وعائلتي القیادة إلى المتجر ومشاهدة األشخاص

.الذین یذهبون ویدخلون إلى المتجر

 عندما أكون مستعًدا للدخول إلى المتجر، یمكننا
 الذهاب خالل الوقت الذي یكون فیه المتجر أقل

.ازدحاًما

 یمكننا أن نجعل الرحلة األولى قصیرة حتى
.أتمكن من االعتیاد علیها مرة أخرى

 إذا كنا نزور العائلة أو األصدقاء، یمكنني أن
.أخبرهم بأنني أشعر بالقلق

 ال بأس من االنتظار وعدم الخروج حتى أشعر
.باألمان والسالمة
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