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دمساز  : تواند خودش را -ا آنها  شخصا  توص1ه های ذ&ل -ه منظور حما&ت و #ش! ق کردن در نظر گرفته شدە اند. هر ک
ل   بPشOC در -ارە موض!ع «در  معلومات مطابق م1ل خودش، تغیBC دهد و تنظ1م کند. جهت کسب  آنها را  کند &ا اینکه R RCم

نOS م OCنه ا ُمراجعه کن1د و بر رویماندن» : توان1د -ه صفحه این X
Y
 و محدوّ ت   جهت «راهنماییها\] سند  گ

^
قرنطینه خان_

 cل1ک کن1د.   خروج از خانه»
 

ر تذ 
�
فا�� افتادە است  ه�  1 ک

ّ
 فرزندانتان توضیح ده�د که چه ات

فاOe افتادە است و -فهمند مهم است که اطفال،  در نظر 
ّ
-اhسOS -عRg   از چه خاطر چه ات

ها وجود داشته -اشند. - R BCجرای ده1د که ا-آنها توضیح  هچ   Rjها\] در لحظه حا R BCچه چ
ها\]  جرای ُمجاز است و ا R BCممن!عچه چ  R Bmتمام  -فهمند است که  حائز اهم1ّت است. همچن

R ُمقّررا\O را اجرا : کنند. در این -ارە -ا -چه های  Bmسانها، چنtُخردسالا  R BC؛  گپ بزن1د ن
x Rشود و   خاطر  چونکه آنها احساس امن1ّت Bmو غمگ R{خواهند کرد. شا&د -ّچه شما نارا

قبول   که   خ�1 سخت است اطفال در نظر م1د که کن1د -فه  کوشش در هر صورت،  احساس خو{| نداشته -اشد. 
  ند. و� تالش کن1د که خو�tد و آرام -اش1د و دعوا کن  جرا ُمجاز نPس�ند -عc Rgارهای قشنگ و دلچسب را ا کنند 

R نکن1د  مرافعه BCن .  
 

ر ت
�
  را دلداری ده�د و آنها را آرام کن�د  فرزندانتان  2ذک

R لحظا\O دچار ترس : شوند و خ1ال : کنند که -ه    اطفا�xس1اری از  Bmکه احساس : کنند م� ض هس�ند، در چن
 R\اف -ه آن�ا -گ! 1د که : دان1د و   اطفالو روس کرونا ُمبتال شدە اند. ترس و نگرا

ّ
را -ه جّد -گBC د و -ه طور شف

R نPس�1   علومات دار د م �mکن1د که آ&ا فرزند  ُپرسان   ُمتخّصصاند از که چه -ا&د کرد. چنانچه در -ارە مواردی ُمطم
ُمحافظ -دن» ُمجّ�ز  - امن1ّه« اردوی فرزندتان توضیح ده1د که -دtش -ه هشما، -ه و روس کرونا مبتال شدە است. -

. د&گر اینکه -ه فرزندتان -گ! 1د که لزو: ندارد از  دمخور شود &د و -ا آن آ بر  م� Rg است و : تواند از �س هر گونه 
ی R BCسد ب چ OC اری خواه1د کرد تا ازc ه فرزندتان -گ! 1د که شما چه- R Bmدن»   ُمحافظ – امن1ّه« تالش�ای . همچن-

�ت و دوا خوردن، حواس خود را مشغول کردن، دلداری   احت کردن، �| OCکن1د (نوش1دن چای، اس R\حما&ت و ُ�ش�ی�ا
  و ام1د دادن). 

  

ر ت
�
   روزانه تنظ�م کن�د ُمقّررات و برنامه �ه هدف خود،   3ذک

ک  -ه هدف خودتان، کن1د &ا اینکه   نوشته&ا  OCبرنامه روزانه ای را -ه همراە تمام ن�ات ُمهم تنظ1م کن1د. برنامه ُمش
، ب1دار شوند، دستهاhشان را xش! ند و غذا  هاحساس کنند ت�ال1فشان چPست. از جمله اینک اطفال-اعث : شود که 

R -ا ا مکتبکتابهای -ازی -کنند،   ،-خورند  Bmند و همچن BCگپ بزنند که ن� توانند جهت  وف1تل شخا}را &اد -گ R\
شوند در   اطفالها\] که -اعث وحشت پو گجّر و -حث آنها ب1ایند. برنامه و ُمقّررات -گذار د:  نزد ع1ادت خانوادە -ه 

بزن1د. هموارە تالش کن1د که هر &ک از  سال در -ارە مسائل ذی��ط گپ شخاص cالtد؛ -ل�ه -ا اکن1ن اجرا حضور آنها  
  اعضای خانوادە بتواند -ه خلوت خودش برود و آرامش و آساhش خودش را داشته -اشد. 

 

ر ت
�
  �د ده� جاهل و  57 خ56 4شان خودتان را   4ذک

R عادی و طب1¡ است؛ مخصوصا وقOS که آدم�ا ُمدام دور هم BCا  و -اشند  جمع طوری رفتار کن1د ان¢ار که همه چ-
R رفتار  کنند. مرافعه  همد&گر جّر و -حث و دعوا  Bmوز» ش! د.  تصّن¡چن BCم�م تر از این است که مثال در دعوا، «پ ،
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کن1د    کوشش؛ -ل�ه  عرصه را -ه فرزندتان تنگ نکن1د پPش خواهد آمد، مرافعه  چنانچه متوّجه شد&د که االن دعوا 
گپ  ف1صله ده1د. وقOS که آب�ا از آس1اب افتاد و � حال آمد&د، آن وقت -ا همد&گر  فوری موقع1ّت پPش آمدە را 

  . بزن1د 
  
ر ت

�
  کردن را عوض کن�د مرافعه   ش<ل و شما;ل دعوا   5ذک

که    حّق دارد در این -ارە -اهم مشورت کن1د که هر فردی از اعضای خانوادە، وقOS که cارد -ه استخوان : رسد، 
احت کوتا© : شود و صC̈ : کن1د تا همه، آرامش خودشان را  OCآن¢اە اس ،«ªسه د&گهx» :ضمنا  پ1دا کنند -گ! د  .

شوند. هر ک جداانه -ه اتاق خودش برود &ا برای مثال   و آرام ُچپدر این مورد، ُمهم است که همه -دون اس�ثناء 
ل -ه گوشه ای از اتاق &ا جاهای د&گر م R RC   دو�ارە -ا همد&گر R\و  ناراحت کدام کس،  که  گپ بزن1د برود. زما  R\عص�ا
 ªست. -عد دن�ال &ک راە حّل -گرد&دPن  

  
ر ت

�
ردسال�ا    6ذک

ُ
   IسازGد  �ازGچه�ازی کن�د و EگرC و  کودBان خ

R  -از چه -ازی کردن،  Omا{| کردن برای -ّچه ها، خ�1 ُمهم است، چونکه لحظات کسل کنندە و ساخ
ّ
تار را  ب1قراری، نق

R  حضور   . و مار : کنند  Omخ�1 دشوار است که بتوانند خودشان را   در نظر اطفال، در کودکستان و مهد کودک نداش
ر و لند نکن1د؛ -ل�ه کوشش کن1د که -ه فرزندتان cمک کن1د. بهOC ن راە این است که -ا  

ُ
-ه تنها\] �گرم کنند. دعوا و غ

ا{|  -از چه ساخته اند چگونه -ه تنها\] �گرمند، &ا اطفال او هم�ازی ش! د &ا اینکه برو د و ب¯ی®1د که 
ّ
  &ا اینکه نق

کش1دە اند. چنانچه مقدور بود، اجازە -ده1د که فرزندتان -ه شما در cاری که مشغولش هس�1د، cمک کند. از برنامه  
  cم استفادە کن1د.   مّدت -ه ن س¡ کن1د خ�1 محدود و و ف1های تل! X و\R و -از ــهای گو{| تل

  
ر ت

�
ی را اختصاص �ده�د جوانان  ه�  7ذک   ، فضای بLش�6

» xشوند و خc �1ارها را اجازە نداشته -اشند   در نظر اطفال
^

ُمسن تر و جوانان، خ�1 دشوار است که «ح±س خان_
ی را -ه آنها اختصاص ده1د،   ُمش�الت. س¡ کن1د این جرا کنند که ا OCشPرا -فهم1د و حتما محّل و فضای آزادی ب

، آرامش خودشان را داشته -اشند. -گذار د -ا دوستاtشان از ط� ق  اجازە -ده1د -ه دن1ای خ ودشان بروند و در تنها\]
ا&ط فع� اصال -و ف1گو{| تل نت، تماس داشته -اشند و در  حت �| OCت®ب1ه کردن آنها از دس�شان   ه منظور ن و این
ه1د و tشان -ده1د که خ�1  -د ف1صلهن را نگBC د. کوشش کن1د که هر چه زودتر -ه دعوا و مرافعه و ف1گو{| تل

  تح� ک و تهییج ن� ش! د.   اصال و ا-دا  اtسان قوی و -ا ارادە ای هس�1د و 
 
ر ت

�
  خودتان و خانوادە تان را �ه جنب و جوش و حرکت اندازGد   8ذک

R رعا&ت   Bmون،  فاصله خودتان را -ا د&گران حفظ کن1د و همچن BCاز خانه برو د ب ªبرو د هوای آزاد است®شاق کن1د
در نظر   و نظافت را -خ| از برنامه روزانه خودتان -ه حساب آور د؛ چونکه حرکت و جنب و جوش صحOS امور 

  همه اشخاص حائز اهم1ّت است. 
  
ر ت

�
  فقط �ه Bار و ُمش<الت خودتان مشغول �اشد  مغزتان  سQ کن�د   9ذک

ی آنقدرها هم آسان نPست. هّمت   R BCچ R Bmارها و ت�ال1ف برآیند و چنc س1اریx ی از والدین مجبورند که از �س BCکث
R   . جرا کن1د کن1د که ت�ال1ف را &_ &_ انجام ده1د نه اینکه چندین cار را همزمان ا BCن R Bmو خشمگ R\ضمنا عص�ا

ر tش! د؛    ی هر cاری -ه نحو احسن اجرا tشود. همه cارها همینطورندª کوشش کن1د تا جا\] که : شود در هر روز  ́ا
ط ش! د. برای خودتان وقت آزاد در   #ش!µشهایو بر نگرانیها و  اجرا کن1د که ام�اtش هست، cارها را 

¶
خودتان ُمسل

 کند. خ�1 عمیق نفس -کش1د و -گذار د که  ، cمک شا&ا\R :حمام کردن نظر -گBC د. -عRg مواقع، فقط پنج دق1قه
ا&ط پPش آمدە -ه   ی &ا چه ک : تواند در این لحظات و �| R BCآب بر دستهایتان روان و جاری شود. فکر کن1د چه چ

  شما cمک کند تا بتوان1د بر ·اهای خودتان استوار -اhس�1د. 
  
 
ر ت

�
  دنXال کساW7 �فرس�Vد که �ه شما کنند   10ذک

R -ه   BCن 
¶

ر احساس کرد&د که د&گر تاب و توان ندار د و مدام cار -ه دعوا و مرافعه ختم : شود و شما هیچ راە ح� ́ا
دفاتری وجود   ، -کوش1د که -ا د&گران مشورت کن1د. #ش!µش دار د فرزندتان  از خاطر خطور ن� کند &ا اینکه  مغزتان
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طب1عPست که آدم -ه cمک د&گران  کنند.   حما&تاز شما ·تا آنها  \R تماس -گBC د وف 1دارند که : توان1د -ا آنها تل
  است و دن�ال cمک -گردد و از cمکهای د&گران استفادە کند.  ُمحتاج

 
Gن لحظات را آرزو C کن�م که  ما   ] داشته �اش�د شما و خانوادە تان، به�6

 

Quelleangabe: AETAS Kinderstiftung (2020): Kurz und Knapp: 10 Tipps fürs Zuhause bleiben. AETAS 
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