
                     

  قسمت اول-والدگري در دوران كرونا
  

  زماني براي ارتباطات دونفره
 گيحساس استرس و دستپاچدراين حالت ا هستيد؟ طبيعي است كه هزينه هايتان؟ مدارس تعطيل شده اند؟ نگران يدسر كار برويد نمي توان

  .كنيد
  
  

  است. مانفرصتي براي ايجاد روابط بهتر با كودكان و نوجوانان درعين حالتعطيلي مدرسه 
 

باعث مي شود كودكان احساس عشق و امنيت كنند و  و هم بدون هزينه و سرگرم كننده استايجاد زماني براي ارتباطات دونفره با كودك هم 
  .به آنها نشان مي دهد كه اهميت زيادي دارند

 
  

  .بگذاريدوقت هر كودك جداگانه  براي
باشد تا كودكان يا  سر يك ساعت مشخصمي تواند هر روز  زماناين  ، اين به ما بستگي دارد.دقيقه يا بيشتر باشد 20فقط اين وقت مي تواند  

 در زمان خاصي منتظر آن باشند.نوجوانان بتوانند 

  

  از فرزند خود بپرسيد كه دوست دارند چه كاري انجام دهند؟
اين  از، با اصل فاصله گزاري فيزيكي منافات دارداگر آنها مي خواهند كاري انجام دهند كه  .اعتماد به نفس آنها مي شودانتخاب باعث ايجاد 

 .كنيد استفادهفرصت براي صحبت با آنها 

 

  

  تان يان/ نوپا انكودك برايايده هايي 

  كنيدتقليدصدا ها و حاالت چهره آنها را -

  آهنگ بزنيد.با قاشق و  قابلمه آواز بخوانيد، -

  .چينيدبروي هم را با فنجان ها يا ديگر وسايل -

  با هم عكس ببينيد.، كتاب بخوانيد يا  برايشان قصه بگوييد-

  

  



                     

  اكنون زمان  بدون ويروس است .تلويزيون و تلفن را خاموش كنيد

  :تانخردسال  انفرزند برايايده هايي 

  

  نگاه كنيد شكتاب بخوانيد يا به تصاوير-

  در خارج از خانه يا اطراف خانه -به پياده روي برويد -

  موسيقي يا آواز خواندن ارقص ب-

  !تميز كردن و پخت و پز انجام دهيدبازي  -با هم كار دستي درست كار كنيد 

  به او كمك كنيد.كارهاي مدرسه در-

  

  تان نوجواني ارايده هايي ب

  كنيد: ورزش ، موسيقي ، افراد مشهور ، دوستاندر مورد چيزي كه دوست دارند صحبت -

  در خارج از خانه يا اطراف خانه -به پياده روي برويد -

  دركنار هم موسيقي مورد عالقه تان را تمرين كنيد.-

  

   .گوش دهيد ، به آنها نگاه كنيد حرفهايشانبه 

   .به آنها توجه كامل كنيد

  !انيدخوش بگذربا هم 

 

  لي:دكترگيتامولّاستادمربوطه           ترجمه:مهتاب رييسي
 99كاري از گروه روانشناسي وآموزش كودكان استثنايي،بهار

 


