
                     

  ششمقسمت -والدگري در دوره كرونا

  19-يدوكو در موردصحبت 

ما ميتواند صداقت و صراحت اما .دكننميمحافظت  فرزندانمان. سكوت و حرف نزدن از انديدهچيزهايي شن هاآن صحبت كنيد.با كودكانتان 

  .شناسيدميرا  هاآنشما بهتر  چراكه.شوندميمتوجه فكر كنيد كه تا چه حد  به اين حافظشان باشد.

  

 گوش كنيدبه حرفهايشان باشيد و رو  گشاده 

  .دانندميدر اين مورد قدر چه  متوجه شويد ته باشدتاكه پاسخهاي طوالني داش بپرسيد يتسؤاال هاآن از. كند صحبت آزادانه دهيد اجازه فرزندتان به

  باشيد گوراست

  .متوجه شرايط باشد تواندمي حدتا چه و چقدراست  سن كودكتان  توجه داشته باشيدضمنا صادقانه پاسخ دهيد.  سؤاالتشانهميشه به 

  حمايتگر باشيد

 بفهمندو اجازه دهيد  با شما مطرح كننديد تا احساساتشان را يي ايجاد كنفضا هاآن رايكودك شما احتمال دارد ترسيده يا گيج شده باشد. ب
  هستيد. اناقبشمر

  

  

  مشكلي ندارد را ندانيد سؤالياينكه جواب 

 عنوانبهدر مورد پاسخ فكر كنيم. از فكر كردن  توانيممي، ولي دانيمنميمشكلي ندارد، يا ما  گردمميدنبال پاسخ  حتماًولي  دانمنمياينكه بگوييد 
  فرصتي براي يادگيري مطالب جديد براي كودكتان استفاده كنيد.

  

  

  توجه كنيد  هاقهرمانبه 

. به دنكنمييا با چه زباني صحبت  هستند اهل كجاو اينكه ، نداردد افرشكل ظاهري اتوضيح دهيد كه ابتال به اين ويروس هيچ ربطي به اينكه 
  .كنندميمراقبت  هاآنكه بيمار هستند و افرادي كه از باشيم مردمي  مهربان و دلسوز  توانيمميكودك خود بگوييد كه ما 



                     

  

  و مراقب افراد بيمار هستند. كنندميرادي باشيد كه براي جلوگيري از شيوع بيماري تالش اف هايبه دنبال داستان 

  

  

  زيادي در اين مورد وجود دارد خبرهاي

  :استفاده كنيد مانند يونيسف و سازمان بهداشت جهاني اعتمادقابل منابعدرست نيستند. از  هاآنبعضي از 

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

  و

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

  

  

  با يك نكته خوب يپاياني گفتگو

 شما بابخواهند  زمان هر توانندمي هاآن و دهيدمي اهميت هاآن به كه كنيد يادآوري هاآن به. خير يا است خوبتان حالش  فرزند كه كنيد بررسي
  !دهيد انجام باهم كنندهسرگرم يكار سپس. كنند صحبت

  

  مراجعه فرماييد.نكات والدگري در سايت سازمان بهداشت جهاني و يونيسف  به اطالعات بيشتركسب براي 

  

  

  1399بهار ،كاري از گروه روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي

  لي استادمربوطه:دكترگيتامولّ      محمدرضا اخگري ترجمه:


