
 
 
 
 
 
  

 

؟ميدر دوره کرونا باکودکان خود چگونه باش  
قسمت ششم   

19-ت در مورد کوويدبحص  
كند.اما اند. سكوت و حرف نزدن از فرزندانمان محافظت نميشنيدهبيماري اين درمورد  ها چيزهايي با كودكانتان صحبت كنيد. آن

 شناسيد.ها را ميشوند.چراكه شما بهتر آنفظشان باشد. به اين فكر كنيد كه تا چه حد متوجه ميصداقت و صراحت ما ميتواند حا
 

گشاده رو باشيد و به 
 حرفهايشان گوش كنيد

دانه صحبت به فرزندتان اجازه دهيد آزا
ها سؤاالتي بپرسيد كه كند.ازآن

پاسخهاي طوالني داشته باشدتا متوجه 
 دانند.شويد چه قدر در اين مورد مي

 

 ها توجه كنيد انبه قهرم
توضيح دهيد كه ابتال به اين ويروس هيچ ربطي به اينكه شكل ظاهري افراد ندارد، و اينكه اهل 

توانيم مهربان و دلسوز  كنند. به كودك خود بگوييد كه ما ميكجا هستند يا با چه زباني صحبت مي
 كنند.ها مراقبت ميمردمي باشيم كه بيمار هستند و افرادي كه از آن

 اينكه جواب سؤالي را ندانيد مشكلي ندارد
گردم مشكلي ندارد، يا ما دانم ولي حتماً دنبال پاسخ مياينكه بگوييد نمي

عنوان توانيم در مورد پاسخ فكر كنيم. از فكر كردن بهدانيم، ولي مينمي
  فرصتي براي يادگيري مطالب جديد براي كودكتان استفاده كنيد.

 

 يك نكته خوبگفتگوي پاياني با 
ها يادآوري بررسي كنيد كه فرزند تان حالش خوب است يا خير. به آن

توانند هر زمان بخواهند با ها ميدهيد و آنها اهميت ميكنيد كه به آن
  كننده باهم انجام دهيد!شما صحبت كنند. سپس كاري سرگرم

    
براي كسب اطالعات بيشتر به نكات والدگري در سايت سازمان بهداشت 

  جهاني و يونيسف مراجعه فرماييد.
 

 خبرهاي زيادي در اين مورد وجود دارد
  اعتماد مانند يونيسف و سازمان بهداشت جهاني استفاده كنيد:ها درست نيستند. از منابع قابلبعضي از آن

-coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel
public-for-advice/2019  

  و
19-https://www.unicef.org/coronavirus/covid  

 
 

 گو باشيدتراس
هميشه به سؤاالتشان صادقانه پاسخ دهيد. ضمنا توجه داشته باشيد سن كودكتان  چقدراست و 

  تواند متوجه شرايط باشد.تا چه حد مي
 

 حمايتگر باشيد
كودك شما احتمال دارد ترسيده يا گيج شده باشد. براي 

ها فضايي ايجاد كنيد تا احساساتشان را با شما مطرح آن
  كنند و اجازه دهيد بفهمند مراقبشان هستيد.
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