
 
 
 

7 عدد  
2020 لیاپر  

DARI 

یھا ی نواح ھھم نیب یھمکار کی  ، یتیوال ھتیکم بُحران ەگرو  
و یتیوال یرھبر یشورا کلمر، ی تیوال ھ تیکم ذون  ،ھجمل  از تیوال  
ھستند تیوال رس در  ھ ک مقامات گرید . 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

 خبر جدید در بارە ای کرونا.

CORONA
) با اطفالتان بھ این شکل صحبت کنید. ۱۹در بارە یی (کووید   

.دینکنواضع خود را بھ کودک  ی. نگراندیرا ارائھ دھ ی. اطالعات واقعدیگوش دھاطفالتان بھ 
صحبت  داغ روز روسیدھند. ھمھ در مورد و یرا نشان م ماریاز افراد ب یریتصاو نترنتیو ا ونیزیروزنامھ ھا ، تلو

.توانند نگران شوند یکنند. اما درک آن دشوار است و کودکان م یم  

 ی. بزرگساالنرندیتوانند با آنھا تماس بگ  یھستند کھ کودکان م ی کمکیتلفنھا یکودک دارا ادارە ھای فعالین نیچند
از کودکان پشتیبانی میکنند. ) (حقوق کودکان در جامعھ سیاز آنھا بر یاریوجود دارند کھ با کودکان صحبت کنند. بس  

.کنند کھ چگونھ با فرزندان خود صحبت کنند یم ھیبھ بزرگساالن توص نیکودک آنھا ھمچن متخصصان  

  .اطفال را بھ تشویش نسازید
وجود  یبدانند کھ جھان خوب و بد است اما بزرگساالن دی. کودکان بامینگران فرزندان خود باش دیما بزرگساالن نبا

 ایپرسد ، اما مرعوب نشود  یکودک م یصادق باشد وقت دی، فرد با نیرا بھتر کنند. بنابرا ایخواھند دن یدارند کھ م
.بداند دیرا از کودک بخواھ یشتریاطالعات ب  

 وقتی اطفال سوال میکنند برایشان گوش دھید.
 دیدیکنند. اگر د یم یباز یوحشتناک عیوقا با کنند،اما یاوقات آنھا سؤال نم ی. بعضدیسواالت کودکان گوش دھبھ

؟آور باشدتعجب  برای شما است کھ یزیچ ای"آ دیبپرس دیتوان یکودک نگران است ، م  

در خانواده در حال مرگ   ی، ممکن است فکر کنند کھ کسمیشنوند کھ انسان ھا مریض میشوند شاید بمیرندآنھا  یوقت
احساسات را   نیکھ کودک ا دیتواند مشکل باشد. درک کن یچند کھ مھر  دیاست. صحبت کردن با کودک را امتحان کن

.با سن کودک است تناسبکھ م دیدھ حی، اما توض دیندھ یزیدارد. قول چ  

.شوند یمصحت مند شوند ، دوباره  یممریض کھ  یافراد شتری.بدیبدھ دیبھ کودک ام شھیھم و  

. دیارائھ دھ  روس ی در مورد و یاطالعات  
 روسیکھ چگونھ و دییبگو دیتوان یشود. م یکند کنترل م یبدست آورد ، کودک احساس م یخوب قیاگر کودک حقا

کھ  دییبگو دیتوان یبزرگتر م یکودکان کم ی. براستیکودکان بھ اندازه افراد مسن خطرناک ن یآلوده شده است و برا
.ستیترسناک ن اتیبھ گفتن جزئ یازیگذارد. ن یم ریامر بر جامعھ تأث نیا رایاست ز یھر روز خبر بزرگ روسیو  

آن دیکن یسع دی. سپس شما باستیچ روسیکنند. آنھا ممکن است بخواھند بدانند کھ و یسؤال م أمیمستقمتعلمین مکاتب 
.را بشناسد یگرید زی. بعداً ممکن است کودک بخواھد چدیدھ حیرا توض  

.کشند یکوچک م یترسناک را بھ بخش ھا یزھایکودکان چ دیگو یم 

د یبدھ د یاماطفال ھ ب
کھ  دیصحبت کن تیواقع نی. در مورد ارندیگ یرا بھ عھده م تیبدانند کھ بزرگساالن مسئولاطفال مھم است کھ  نای

 رایزبستھ میشود شود. محل کار  یبستر م شفاخانھشود ، درمریض کھ  یکنند و ھرکس دیمحققان در تالشند واکسن تول
.را متوقف کنند خواھند عفونت یم  

ً یاز کرونا فکر کند ، ترج ریغ یزیتا بھ چ دیکمک کناطفال بھ  تلفن  یو گاھ دیاست. اخبار را خاموش کن جیرا یزیچ حا
.دیصحبت کن گرید یزھای. و در مورد چدیھا را خاموش کن  


