
                     

  

  مسوقسمت -والدگري در دوره كرونا

انهبه فعاليتهاي روز ساختار دادن  

COVID-19 ايجاد   باشد.تواند براي كودكان، نوجوانان و شما دشوار هاي روزمرة مربوط به محل كار، خانه و مدرسه را متأثر كرده است. اين ميفعاليت
  كننده باشد.تواند كمككارهاي روزمرة جديد مي

  

  يك جريان روزمرة منعطف ولي ثابت ايجاد كنيد:

 داشته  و استراحت فراغت ي برايهاي ساختاريافته و همچنين زماناي براي خود و فرزندتان تهيه كنيد كه زماني براي فعاليتبرنامه
 احساس امنيت كرده و رفتار بهتري داشته باشد. تواند به كودكتان كمك كنداين مي باشد.

 ريزي روزمره مانند ايجاد يك برنامة مدرسه، كمك كنند. اگر كودكان به ساخت آن كمك كنند توانند به برنامهكودكان يا نوجوانان مي
 كنند.اين امر را بهتر دنبال مي

 كند.كه انرژي زيادي در خانه دارند كمك مي ورزش را در برنامة هرروز بگنجانيد. اين كار به استرس و كودكاني  

   به كودكتان درمورد حفظ فاصلة ايمن آموزش دهيد:

 .درصورت مساعد بودن شرايط كشور كودكان را از خانه بيرون ببريد 

 رون از خانه قرار دهيد تا ها را بيها را با افراد ديگر به اشتراك بگذاريد. آنهايي نوشته يا تصاويري بكشيد و آنتوانيد نامههمچنين مي
 ديگران ببينند.

 ها را جدي بگيريد.به پيشنهاداتشان گوش داده و آن توانيد با صحبت درمورد چگونگي حفظ امنيت، به كودكتان اطمينان دهيد.مي 

 

  كننده كنيد:ها و رعايت بهداشت را سرگرمشستن دست

  ها بسازيد. چند حركت به آن اضافه كنيد. اي براي شستن دستثانيه 20يك آهنگ 

 ها را تحسين كنيد.ها، امتياز داده و آنبه كودكان به خاطر شستشوي مرتب دست  

 لمس تعداد كمتري صورتش را و جايزه متعلق به كسي است كه  كنيدرا لمس مي نيد تا ببينيد چندبار صورتتانك يك بازي درست
 هاي طرف مقابل را بشماريد).توانيد تعداد لمسكرده(مي

  



                     

                                                                                       شما الگويي براي رفتار كودكتان هستيد:
دلسوزانه رفتار كنيد، كودكان و  پذير،بيمار يا آسيبه خصوص افراد ايمن و رعايت بهداشت را تمرين كرده و با ديگران ب اگر شما حفظ فاصلة

  گيرند.نوجوانان از شما ياد مي

 
 

روز  آن كه يثبتم اي جالب كار مورد در كودكتان با. ديكن فكر روز آن درمورد و ديبگذار وقت قهيدق كي روز، هر انيپا در
را ستايش كنيد.انجام داده ايد صحبت كنيد و خودتان   

 شما واقعا ارزشش را داريد.
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  1399بهار ،كاري از گروه روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي

 استادمربوطه:دكترگيتامولّلي       مريم رنجگرترجمه: 


