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ﺧﺒﺮ ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺎرە ای ﮐﺮوﻧﺎ.

CORONA

اﭘرﯾل 2020

DARI

در ﺑﺎرە ﯾﯽ )ﮐﻮوﯾﺪ  (۱۹ﺑﺎ اطﻔﺎﻟﺘﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﮫ اطﻔﺎﻟﺗﺎن ﮔوش دھﯾد .اطﻼﻋﺎت واﻗﻌﯽ را اراﺋﮫ دھﯾد .ﻧﮕراﻧﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﮐودک واﺿﻊ ﻧﮑﻧﯾد.
روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ  ،ﺗﻠوﯾزﯾون و اﯾﻧﺗرﻧت ﺗﺻﺎوﯾری از اﻓراد ﺑﯾﻣﺎر را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد .ھﻣﮫ در ﻣورد وﯾروس داغ روز ﺻﺣﺑت
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ درک آن دﺷوار اﺳت و ﮐودﮐﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻧﮕران ﺷوﻧد.
ﭼﻧدﯾن ادارە ھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾن ﮐودک دارای ﺗﻠﻔﻧﮭﺎی ﮐﻣﮑﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد .ﺑزرﮔﺳﺎﻻﻧﯽ
وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن ﺻﺣﺑت ﮐﻧﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﮭﺎ ﺑرﯾس )ﺣﻘوق ﮐودﮐﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ( از ﮐودﮐﺎن ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﮐودک آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ ﻓرزﻧدان ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﻧد.
اطﻔﺎل را ﺑﮫ ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻧﺴﺎزﯾﺪ.
ﻣﺎ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﻧﺑﺎﯾد ﻧﮕران ﻓرزﻧدان ﺧود ﺑﺎﺷﯾم .ﮐودﮐﺎن ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺧوب و ﺑد اﺳت اﻣﺎ ﺑزرﮔﺳﺎﻻﻧﯽ وﺟود
دارﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد دﻧﯾﺎ را ﺑﮭﺗر ﮐﻧﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن  ،ﻓرد ﺑﺎﯾد ﺻﺎدق ﺑﺎﺷد وﻗﺗﯽ ﮐودک ﻣﯽ ﭘرﺳد  ،اﻣﺎ ﻣرﻋوب ﻧﺷود ﯾﺎ
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری را از ﮐودک ﺑﺧواھﯾد ﺑداﻧد.
وﻗﺘﯽ اطﻔﺎل ﺳﻮال ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮔﻮش دھﯿﺪ.
ﺑﮫﺳواﻻت ﮐودﮐﺎن ﮔوش دھﯾد .ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت آﻧﮭﺎ ﺳؤال ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد،اﻣﺎ ﺑﺎ وﻗﺎﯾﻊ وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﮔر دﯾدﯾد
ﮐودک ﻧﮕران اﺳت  ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﭘرﺳﯾد "آﯾﺎ ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺗﻌﺟب آور ﺑﺎﺷد؟
وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺷﻧوﻧد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ھﺎ ﻣرﯾض ﻣﯾﺷوﻧد ﺷﺎﯾد ﺑﻣﯾرﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻓﮑر ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﮐﺳﯽ در ﺧﺎﻧواده در ﺣﺎل ﻣرگ
اﺳت .ﺻﺣﺑت ﮐردن ﺑﺎ ﮐودک را اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧﯾد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺷﮑل ﺑﺎﺷد .درک ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﮐودک اﯾن اﺣﺳﺎﺳﺎت را
دارد .ﻗول ﭼﯾزی ﻧدھﯾد  ،اﻣﺎ ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺳن ﮐودک اﺳت.
و ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﮐودک اﻣﯾد ﺑدھﯾد.ﺑﯾﺷﺗر اﻓرادی ﮐﮫ ﻣرﯾض ﻣﯽ ﺷوﻧد  ،دوﺑﺎره ﺻﺣت ﻣﻧد ﻣﯽ ﺷوﻧد.

اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣورد وﯾروس اراﺋﮫ دھﯾد.

اﮔر ﮐودک ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺧوﺑﯽ ﺑدﺳت آورد  ،ﮐودک اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﺷود .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ وﯾروس
آﻟوده ﺷده اﺳت و ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﺑﮫ اﻧدازه اﻓراد ﻣﺳن ﺧطرﻧﺎک ﻧﯾﺳت .ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﮐﻣﯽ ﺑزرﮔﺗر ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ
وﯾروس ھر روز ﺧﺑر ﺑزرﮔﯽ اﺳت زﯾرا اﯾن اﻣر ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽ ﮔذارد .ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﮔﻔﺗن ﺟزﺋﯾﺎت ﺗرﺳﻧﺎک ﻧﯾﺳت.
ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣﮑﺎﺗب ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺄ ﺳؤال ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺧواھﻧد ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ وﯾروس ﭼﯾﺳت .ﺳﭘس ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد آن
را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد .ﺑﻌدا ً ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐودک ﺑﺧواھد ﭼﯾز دﯾﮕری را ﺑﺷﻧﺎﺳد.
ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐودﮐﺎن ﭼﯾزھﺎی ﺗرﺳﻧﺎک را ﺑﮫ ﺑﺧش ھﺎی ﮐوﭼﮏ ﻣﯽ ﮐﺷﻧد.

ﺑﮫ اطﻔﺎل اﻣﯾد ﺑدھﯾد

اﯾن ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ اطﻔﺎل ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﻣﺳﺋوﻟﯾت را ﺑﮫ ﻋﮭده ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .در ﻣورد اﯾن واﻗﻌﯾت ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
ﻣﺣﻘﻘﺎن در ﺗﻼﺷﻧد واﮐﺳن ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧد و ھرﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣرﯾض ﺷود  ،درﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺑﺳﺗر ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺣل ﮐﺎر ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯾﺷود زﯾرا
ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻋﻔوﻧت را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﻧد.
ً
ﺑﮫ اطﻔﺎل ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﭼﯾزی ﻏﯾر از ﮐروﻧﺎ ﻓﮑر ﮐﻧد  ،ﺗرﺟﯾﺣﺎ ﭼﯾزی راﯾﺞ اﺳت .اﺧﺑﺎر را ﺧﺎﻣوش ﮐﻧﯾد و ﮔﺎھﯽ ﺗﻠﻔن
ھﺎ را ﺧﺎﻣوش ﮐﻧﯾد .و در ﻣورد ﭼﯾزھﺎی دﯾﮕر ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.

ﮔروە ﺑُﺣران ﮐﻣﯾﺗﮫ وﻻﯾﺗﯽ ،ﯾﮏ ھﻣﮑﺎری ﺑﯾن ھﻣﮫ ﻧواﺣﯽ ھﺎی
وﻻﯾت از ﺟﻣﻠﮫ ،ذون ﮐﻣﯾﺗﮫ وﻻﯾﺗﯽ ﮐﻠﻣر ،ﺷورای رھﺑری وﻻﯾﺗﯽ و
.دﯾﮕر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﮫ در رس وﻻﯾت ھﺳﺗﻧد
facebook.com/krissamverkan.kalmar
facebook.com/vastervikskommun

