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  ; تواند خودش را -ا آنها    عل1حدە توص1ه های ذ&ل -ه منظور حما&ت و #ش! ق کردن در نظر گرفته شدە اند. هر ک
  معلومات این توص1ه های مطابق آخI ن  کند &ا اینکه آنها را مطابق م1ل خودش، تغی@? دهد و تنظ1م کند.   دمساز 
رات اول1ای مسئول امور  22.04.2020ما تا تار ــــخ:  جد&د 

S
ت  نظافتو  صU ; -اشند. حتما -ه تذک

ّ
، توّجه و دق

  کن1د. 

 

 دهان  �ه نقاب پو��  لزوم

̂[ ا\سان]ا در تمام  وال&تدر  April 2020 .27از ُموّرخه:  ان]ا -ایرن -ا_س
S
و وسا&ل نقل1ّه   ُد`

ساالن، fال\اّ&اب و ذهاب عمو;، ماسک -ه دهان خود زدە -اشند. این مورد شامل تمام  
هفت سال -ه -اال ; شود. این ُمقّررات -اعث ; شوند که مح1ط    از   -ه ُعمر جوانان و کودfان  

و   دادە ; شود  در نظر اطفال \شان ما -ه شّدت تص! ری ُمتحّول داشته -اشد که اطراف
مطIح  را  ولو کوچ  اطفالساالن و fال\رسش]اpq را در -ارە نحوە صحیح رفتار کردن -ا   ُمتعاقnا پُ 

چه توص1ه ها ما&ل1م شما را #ش! ق و ترغ1ب کن1م که چگونه   ; کند. در قسمت اول این دف@[
-ه دها\شان -ا&د بزنند. در   از چه خاطر، نقاب پو}z  توضیح ده1د که موِثر و  خوش  فتاری -ا ر  اطفالی ; توان1د برا

راq[ ج]ت نحوە عم{ 
S
چه، تذک   ق1د شدە است.  اوامر قسمت دوم دف@[

 
چه توص1ه ها    این ُمحت!ّ اتلطفا   ا -ا مح1ط ر دف@[

~
   کن1د.   جور و همراەو د&گر تحّوالت روزانه    اطراف زند�

 

%ــــح کن د نقاب پو��  ، الزا� بودن قانون جد�د اطفالبرای    �ه دهان را '&�

خانه  ; شوند و -ا اش�1اق از -دن ا\سان -ه -دن ا\سان د&گر  امراض هس�ند که موجب  کوچولو   موجوداq[  و روسها، 
ە هس�ند؛ طوری که -ا چشم ن� توان آنها را د&د و  کو��  � پوfانه   از طI ق آنها  کرد.   معلوم; کنند. آنها خ1{ ر زە م@?

که    خ�ش ن، �فه کردن &ا عطسه کردن -ه ا\سانهای د&گر �ا&ت ; کنند. گپ زدموقع   ر کوچک آب دهان د  های
ە ; تواند در -دن ا\سان ر چونکه این موجود    ؛عالئ� را احساس نکند   کدامبتال ; شود، شا&د  -ه و روس کرونا مُ  �  زە م@?

̂� که همه ا\سانها  . کند مI ض است  جا خوش کردە -اشد، -دون اینکه ا\سان، احساس فرق ن� کند   –-ه این مع
̂[ در این – -اشند &ا خودشان را مI ض احساس کنند  صحتمند  ا\سان]ای د&گر ُمبتال \شوند.   تا fمک کنند   مورد  -ا_س

 اجرای این نّ�ت، چندین قاعدە و قانون وجود دارد: -ه منظور 
 

 م -ا ا\سانهای د&گر در تماس  کدام  همه ما -دونf }1ا&ط فع{ -ا&د خ z� اش1م.  ُمستق1م اس�ثنا در تحت- 
fا   هس�ند کهاشخا�همه ما همان   ; کن1م.  خانه ر د ُمش@[

~
 -ا آنها در ز ر &ک سقف زند�

 
  ?@از ا\سانهای د&گر فاصله -گ ]̂ ون از خانه -ا_س آنهم -ه اندازە ای که بتوان درازی تختخوابتان را   د در ب@?

� شما و د&گر ا\سانها قرار داد &ا اینکه   ،چنانچه هر دو دست خودتان را -ه اطراف دراز کن1د و کش -ده1د   ،ماب�?
   . نتوان1د د&گران را لمس کن1د 
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   م است مثلf }1ی از ا\سانها جمع ; شوند و جا خ وها، ترامواها &ا  ب�در م�انهاpq که کث@? سها، م@[
� -ه چن  داخل شدن  ه جهتهای کوچک، -ُد`ان ?� pqی  م�انها   ولو -ه ُعمر کوچ  اطفالساالن و  fال\ از    ، کث@?
̂[ از  � خاطر -ه دهان خودشان بزنند.  نقاب پو}z هفت سال -ه -اال -ا_س �  از هم�? نها مثل زنان و  آ ن@?

یند و حق1قت ای�ست که آنها واقعا س!�ر قهرمان هس�ند�؛ چونکه آنها آمردان س!�رقهرمان -ه نظر ;  
ی ُمبتال و مI ض شوند. ضمنا  ̂�  -ه دهان  نقاب پو}z &اری ; کنند تا ا\سانهای fم@[ اثnات   -ه طور عل

 و قصد دارند که از ا\سانهای د&گر، مراقnت و مواظnت کنند.  ُمّتحد شدە اند    انها ; کند که همه ا\س
 

  z{ه آدم  ر¡سمانهای نقاب پو
S
̂� را محافظت کند.    دهان را بر روی گوشها و ُ¢شت fل آدم -ه  ; بندند تا دهان و بی

  مدهان ُمجاز    نقاب پو}z   -هتا اندازە ای ُمضحک -ه نظر ; رسد.    برا_ش   این وس1له احساس ; کند که نفس کش1دن
  � �  -فقط موقع ¥س�[ � -خورد و جا-جا شود. بنابر این از   آن و برداش�[ از صورت دست بزن1م &ا چنانچه از صورتمان ل@?

� ُممارثه  &اد ن@¦ د که: این fار -ه مقداری  ت کردن وا¥سته است� -ه هم�?
S
از هفت سال -ه   اطفال -ه ُعمر است که  عل

̂[ آ نقاب پو}z  -اال هنوز ن� توانند از ¢س کنند تا بتوانند هر    ُممارثهو  ودنزم-ه دهان -ه خوq¦ برآیند. ول1کن -ا_س
 دهان را -ه صورت خود بزنند.  نقاب پو}z وقت که دوست داش�ند،  

 

-  وص ه ها+* ت  دهان  �ه نقاب پو�� برای مشمول/.

 از گونه -ه- ]̂ الزم، موقعّیتهاpq    ُممارثهای  کدام  دهان ترغ1ب کن1د و -دون  نقاب پو}z   لطفا فرزندانتان را -ا حال
1اq[ را گردآوری کن1د   خدا چه خواهدرا -ه وجود ن1اور د که -خواه1د -گ! 1د: «تا  Ïا تجf ». س© کن1د ُمش@[

نقاب شوار است که دست -ه صورت نزن1م &ا اینکه  و چقدر دُ   ¥ستدهان را    نقاب پو}z که چگونه ; توان  
 z{کذا و احساس -کن1م و   گپ بزن1م، نفس -کش1م و  را دستما» نکن1م و چگونه سوای روال معمول پو . 

 

   ممن!ع» -ه  -«دست زدن  ُممارثتبه@[ است که z{کدامدهان را -دون    نقاب پو    ]̂ عجله و فشار سفت و سخ
fا  ̂[ که امتحان  ُمش@[ � ; خورد &ا جا-جا ; شود، چگونه دو¨ارە   نقاب پو}z کن1د. \شان ده1د وق دهان، ل@?

را صحیح و   نقاب پو}z ذار د و چنانچه فرزندتان، عدم دست زدن بیهودە -ه آن را ُمرتب � جا_ش ; گ
� رفتاری، خf }1مک ; کند و -ا هدف@[ است از اینکه دعوا    درست اجرا کرد، او را #ش! ق و ستا_ش کن1د.  چن�?

ا  ، fار را سخت تر کن1د.  کدام-گ! 1د و -دون   َمرافعه و نا�� شما ; توان1د   دل1{ -ا ت�ال1ف غ@? عادی و اضا®�
̄�  نقاب پوشیهای اس  نقاب پوشیهایکن1د &ا اینکه   ت1ار آمادە ای را  و  رن±ارنگ و حا Ïکن1د و  1ار  سف1د ت ک

اسهای  خودتان آنها را -ا چسnاندن تکه Ïفالاطمحبوب  تمثالهایمثال:  -ا  جهت -مختلف رن±ارنگ کن1د ک 
» -ه نظر  س!�ر قهرمان مرد و  زن -ل شن«که -ا  ژا³ت محب!²شان ُمتناسب -اشد &ا اینکه -ه ح1ث -خz از  

&کدس�ند &ا ش1µه همد&گر   نقاب پوشیها_شانس© کن1د خالق1ّت داشته -اش1د: آ&ا تمام اعضای خانوادە،    آ&د. 
̂� و -ا قصد،    را   نقاب پوشیها ; -اشند؟ آ&ا   ، مشمول حیوان  نقاب پو}z کردە ا&د؟ آ&ا     ار 1واجور ت  جور خواست

� ; شود؟ خرس عس{ (ِتدی)؟- د&±º  عروس¹ محبوب ن@?
»
ق «خانوادە  گ زنان و مردان  -؟ آ&ا در خانه، ب@?

 س!�ر قهرمان» وجود دارد؟
 

 «م@[ از &ک سا-ه ُعمر،   که   اطفاfدادارند و  مُ  ل 
ّ
-ه دها\شان زد.  نقاب پو}z نnا&د  رند،ش�الت تنف

̂[   اطفالچنانچه احساس ; کن1د که  � -ا_س بزنند، بنابر این ب¼ند_ش1د که  نقاب پو}z -ه دهان کوچولو ن@?
̂� دخ@[   اطفال  ه جهت-  چارە هاpq چه   که س!�ر قهرمان -ه حساب   نو رسهاpq و    کها کوچولو موجود است؛ &ع

- � ̂[ ن�س�ند که بتوانند   اطفا» ه جهت; آیند. همچن�? -ه دهان  نقاب پو}z که -ه دال&ل د&گر در وضعّی
ق  اینکه «زن و مرد س!�ر قهرمان» &ا  رچسبهایبتا¾ه ها½ مثال ; توان از  ه ح1ث. --گذارند  خودشان ب@?

 را 
~

� ه جهت -از چه -ا اتو کش1دن بر آن - خانواد� ی را که -هساخ�[ � م کرد؛ طوری که هر چ@?
S

 ، مرتب و ُمنظ
ق دارد 

S
   . ، بتوان د&د و احساس کرد آن، تعل

 که  جراحت اطفال، ُممانعتاینکه بتوان از خطر رای ب �qکرد، نگذار د تا زما  z{ه دهان دارند،    نقاب پو-
 . fاری را اجرا کنند   مراقnت و مواظnت شما، کدام  -دون
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  ی را که -ه منظور امور � ُمراقnت و  نگهداری   صUتداب@? دهان، توص1ه شدە اند برای    نقاب پو}z و نظافت و همچن�?
̂[ در  متما&ل -اش1د:  کردن   وە های عادتشی قانون-ه  مدامتوضیح ده1د و  اطفال خودتان نقاب پو}z  کجا -ا_س

   -ا&د آن]ا را تع! ض کرد؟ اوقاq[  دهان را نگ]داری کرد، چه
 

   شو�� و جّدی بودن �   اطفالکن1د: خ1{ خوب و مف1د است که   نتخاب، لحن ُدُرست را ا گپهایتانکوشش کن1د که ب�?
  نقاب پو}z مراتب اجرای  همه خوب دارد.  عواقبا\سانها، ُمهم است و همه -ه دهان برای  نقاب پو}z -فهمند که 

̂[ همزمان -ا تفI ــــح و احساس خوش همراە -اشد.  -ه دهان -اشد  جور  خودش، نقاب پو}z هر چقدر ا\سان -ا  -ا_س
 � � معنای ُمثnت آن موثرتر -اشد -ه   نقاب پو}z -ه دهان،  -ه همان اندازە ن@? برا_ش ُمثnت تر خواهد بود. هر چقدر ن@?

� احتمال اینکه ان ن@? �  را مرتب -ه دها\ش بزند، ب�ش@[ است.   نقاب پو}z  همان م@?
 

Graphiknachweis: Designed by 1, 2 Eucalyp from Flaticon 
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