
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

 کمک به اطفال در موقع 

  COVID-19همه گیری 

 
ی زندگی، جسمانی، روحی ها هبدم قطعیت، بسیار مهم می باشد که یک احساس مثبت تندرستی در همه جنعدر مواقع نگرانی و 

 ید.ئو روانی، اجتماعی و عاطفی را حفظ نما
تندرستی طفل شما تحت تاثیر اتفاقاتی که رخ می دهد و اقدامات مردم قرار گرفته می تواند. در یک محیط مصون و حمایت کننده، 

 شما به حفظ تندرستی فامیلی تان کمک کرده می توانید. 
    ه در خانه و چه در مکتب چ  ،متعلمین از حمایت و امکان ادامه به تعلیمات به کسب اطمینان از مصونیت، بهره مندی متعهدما 

 می باشیم.

 های می باشند و بسیاری دیگر نگرانی ها و پریشانی ( مطلعCOVID-19ویروس کرونای نو) اتتاثیراز بسیاری ازاطفال 

 ،. این امر می تواند از طریق گوش دادن و تماشای آنچه که در مکتب، خانه یا آنالین رخ می دهدرا حس می نماینددیگران 
  که راجع به نگرانی های اطفال تان با آنها صحبت نمائید.است صورت گیرد. مهم 

 
 شماچه کار کرده می توانید:

 

  رامش باشید.آموقع صحبت با اطفال و فامیلی تان الگو و نمونه 

  دهید.با اطفال تان راجع به احساس آنها صحبت نمائید. به حرف های آنها گوش داده و به آنها اطمینان خاطر 

 19 بارهدر تان با اطفال-COVID  صحبت نمائید. به سوال های آنها تا حد ممکن صادقانه جواب دهید. این ممکن است
 به رفع  ترسها و کاهش اضطراب آنها کمک نماید.

 در معرض رسانه ها ممکن است ترس  مکرر گرفتن رقرارگرفتن در معرض رسانه های خبری را محدود نمائید. قرا
 را بیشتر نماید. و اضطراب آنها

 ع به راج  به اطفال تان تمرکز نمائید. ،نیدواحیث یک فامیلی انجام داده می تنآنچه م نسبت به  ،ونیتصمحفظ   برای
رائه ا ده می توانند،فهمیاستفاده از الفاظی که آنها  با،ات واضح و روشن ممعلوطریقه کاهش خطر ابتال به این عفونت، 

 دهید چرا که این کار به آنها احساس داشتن کنترول می دهد.

 ایجاد  ای را تازه رهزموزمره ادامه دهید یا کارهای رووقت خود را با هم سپری نمائید وتا حد ممکن به کارهای ر
 برای بازی و استراحت وقت بگذارید. با هم تفریح نمائید. نمائید.

 اطفال ممکن است به طریق های مختلف به فشار روحی و روانی عکس العمل نشان  -انی باشید بدنبال عالئم پریش
 بطور مثال افزایش ،ب ، تغییر در اشتها، از دست دادن استقالل فردیواخ الگویبشمول تغییردر این ممکن است  .دهند

 /، تحریک پذیری، اضطراب و یناراضمیزان یا افزایش  افراد کالن سال  کنار میل به بودن در   ،به والدین وابستگی
 .در آنها باشد ترس یا

 زندگی سالم داشته باشید شیوه سعی در داشتن و حفظ یک.  
 

 
 حمایت از یادگیری و تندرستی در خانه

و درگیری درخانه  مدت ممکن است باعث افزایش فشارهای روحی و روانی )استرس( زاربودن در یک فضای محدود برای د
 شود.

 
 شما چکار کرده می توانید:

 اطمینان خاطر دهید

 ممکن است باعث کاهش اضطراب در آنها هد با فامیلی تان صحبت نمائید. درک شرایط راجع به اتفاقاتی که رخ می د
 گردد.

  رد و به آنها اطمینان خاطینطریقه مقابله با وضعیت های دشواردر گذشته فکر نما دربارهبه اطفال تان کمک نمائید تا 
 عکس العمل به وضعیت های مختلف استرس آور نسبت اطفال و کالن ساالن ی کهای مختلفهبدهید. در مورد روش 

 نمائید. گفتگونشان می دهند 

  نها الزم می باشد.آ دوام دارنخواهد بود اما برای مصونیت  یک مدت طوالنیبه آنها یادآوری نمائید که انزوا برای 
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 اشتراک نمائید

  بطور مرتب ورزش نمائید چرا که این یک طریقه اثبات شده برای کم کردن فشارهای روحی و روانی و افسردگی 
، رقص، یوگا، پیاده گردی در حویلی خانه یا کات ورزشیحر تعلیم لم های فمی باشد. خالقیت داشته باشید. این بشمول 

 استفاده ازسامان آالت ورزشی در خانه می باشد.

  تکالیف مکتب و بازی سازمان یافته  برنامه ریزی نمائید.انجام برای فعالیت های فامیلی، زمانی را 
 

 ارتباط برقرار نمائید

 رسانه های اجتماعی با  از طریق تشویق نمائید تا از طریق تلیفون، ایمیل یا در صورت مناسب بودن اطفال خود را
 اعضای فامیل و دوستان در تماس باشند.

  جاری را به و به روز رسانی شدهمرتبا معلومات مهم ، چرا که آنها با مکتب اطفال تان در تماس باشید بطور منظم
 شما ارائه خواهند داد.

 .منحیث یک فامیل در کنار هم تفریح نمائید 
 
یلی شما و فام که به عقیده تان برایمی که ممکن است انجام دهید چیزی است خاطر داشته باشید، هرقسم تصمیم گیری یا اقداه ب

ید و در باش و صبور می باشد. آنچه را که می توانید انجام دهید، تالش نمائید با خود، فامیلی تان و دیگران شکیبا تان بهترین
 نمائید. کمکصورت احتیاج درخواست 


