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� تواند خودش را �ا آنها ساز�ار   �توص>ه های ذ5ل �ه منظور حما5ت و 2ش0/ق کردن در نظر گرفته شدە اند. هر ک" �ه تنها�
ل   مطابق م>ل خودش، تغیPD دهد و تنظ>م کند. جهت کسب اّطالعات بEشCD در �ارە موض0ع «در  آنها را  کند 5ا اینکه  V VDم

نCW م CDتوان>د �ه صفحه این �[/نه  ا ُمراجعه کن>د و بر رویماندن» 
^
 و محدوّ/ت خروج  سند  گ

`
aبرای قرنطینه خان �«راهنماییها�

 eل>ک کن>د   از خانه»
 

ر تذ 
�
فا�� افتادە است برای   1 ک

ّ
 فرزندانتان توضیح ده�د که چه ات

فاCk افتادە است و �ه چه دل>ل �اhسCW �عVg  �فهمند برای �ّچه ها مهم است که 
ّ
چه ات

  Vlدر لحظه حا �ها� V PDها وجود داشته �اشند. برای آنها توضیح ده>د که انجام چه چ V PDچ
 V Ppقدغن است. همچن �ها� V PDتمام  �فهمند است که  مّ>تحائز اه  ُمجاز است و انجام چه چ

V صحvت کن>د؛   PDکنند. در این �ارە �ا �چه های کوچک ن �V ُمقّررا�C را اجرا  Ppسانها، چنxا
z Vشود و احساس   Ppو غمگ V|چونکه آنها احساس امنّ>ت خواهند کرد. شا5د �ّچه شما نارا

  قبول کنند  که  خ>� سخت استک س� کن>د �فهم>د که برای �ّچه های کوچدر هر صورت، خو~{ نداشته �اشد. 
  V PDد و آرام �اش>د و دعوا ن�xارهای قشنگ و دلچسب را انجام دهند. و� تالش کن>د که خوe Vgس�ند �عEُمجاز ن

  . نکن>د 
 

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

 V Ppکنند م�/ض هس�ند، در چن �لحظا�C دچار ترس � شوند و خ>ال � کنند که �ه  zس>اری از �ّچه ها�� که احساس 
اف �ه آن�ا �گ0/>د که � دان>د و  

ّ
/د و �ه طور شف PDّچه ها را �ه جّد �گ� V�و/روس کرونا ُمبتال شدە اند. ترس و نگرا

V نEس�>د از eارشناسان سئوال کن>د که آ5ا فرزند  �pشما،   ُمّطلع هس�>د که چه �ا5د کرد. چنانچه در �ارە مواردی ُمطم
ُمحافظ �دن» ُمجّ�ز   - �ه و/روس کرونا مبتال شدە است. برای فرزندتان توضیح ده>د که �دxش �ه سازمان «ُ�لEس 

5د و �ا آن کنار ب>ا5د. د5گر اینکه �ه فرزندتان �گ0/>د که لزو� ندارد از  آ است و � تواند از �س هر گونه ب>ماری بر 
V �ه فرزندتان �گ0/>د ک Ppسد. همچن CDی ب V PDسچEاری خواه>د کرد تا از عملّ>ات «ُ�لe دن»  ُمحافظ – ه شما چه�

�ت و دوا خوردن، حواس خود را مشغول کردن، دلداری   احت کردن، �{ CDکن>د (نوش>دن چای، اس V�اvحما5ت و ُ�ش�ی
  و ام>د دادن). 

  

ر ت
�
   ُمقّررات و برنامه روزانه برای خودتان تنظ�م کن�د   3ذک

ک �اعث  5ا 5ادداشت کن>د 5ا  CDاینکه برنامه روزانه ای را �ه همراە تمام ن�ات ُمهم برای خودتان تنظ>م کن>د. برنامه ُمش
، ب>دار شوند، دستهاhشان را zش0/ند و غذا  ه� شود که �ّچه ها احساس کنند ت�ال>فشان چEست. از جمله اینک

V �ا ا ،�خورند  Ppند و همچن PDشان را 5اد �گhگپ بزنند که ن� توانند جهت ع>ادت  تل شخا|�ازی �کنند، درسها VWف
آنها ب>ایند. برنامه و ُمقّررات �گذار/د: �حثهاو گفتگوها�� که �اعث وحشت �ّچه ها شوند در حضور   نزد خانوادە �ه 

نجام نده>د؛ �ل¢ه �ا افراد بزرگسال در �ارە مسائل ذی��ط گپ بزن>د. هموارە تالش کن>د که هر 5ک از اعضای  آنها  ا 
  بتواند �ه خلوت خودش برود و آرامش و آساhش خودش را  داشته �اشد.  خانوادە 

 

ر ت
�
  خودتان را 4ه کوچه ع2 چپ بزن�د   4ذک

V عادی و طب>� است؛ مخصوصا وقCW که آدم�ا ُمدام دور هم PDا  و �اشند  جمع طوری رفتار کن>د ان¤ار که همه چ�
وز» ش0/د.   همد5گر جّر و �حث و دعوا کنند.  PDرفتار وانمودی، م�م تر از این است که مثال در دعوا، «پ V Ppچن
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؛ �ل¢ه س� کن>د موقعّ>ت  عرصه را �ه فرزندتان تنگ نکن>د چنانچه متوّجه شد5د که االن دعوا پEش خواهد آمد، 
  حvت کن>د. پEش آمدە را ف>صله ده>د. وقCW که آب�ا از آس>اب افتاد و � حال آمد5د، آن وقت �ا همد5گر ص

  
ر ت

�
  ش:ل و شما7ل دعوا کردن را عوض کن�د   5ذک

که    حّق دارد در این �ارە �اهم مشورت کن>د که هر فردی از اعضای خانوادە، وقCW که eارد �ه استخوان � رسد، 
� کن>د تا همه، آرامش خودشان را �ه دست آورند.    ©Dشود و ص � ªاحت کوتا CDسه د5گه»»، آن¤اە اسz» :گ0/د�
ضمنا در این مورد، ُمهم است که همه �دون اس�ثناء سا®ت و آرام شوند. هر ک" جداانه �ه اتاق خودش برود 5ا  

ل بر  V VDت کن>د که ه>چکسبرای مثال �ه گوشه ای از اتاق 5ا جاهای د5گر مvدو�ارە �ا همد5گر صح V�ناراحت ود. زما  
  عصvا�V نEست. �عد دنvال 5ک راە حّل �گرد5د» و 
  
ر ت

�
  4ا 4ّچه های کوچک 4ازی کن�د و ?گر= و >اردس;� درست کن�د    6ذک

ا~{ کردن برای �ّچه ها، خ>� ُمهم است، چونکه لحظات کسل کنندە و 
ّ
�ازی کردن، eاردسCW درست کردن، نق

�دون حضور در کودکستان و مهد کودک برای �ّچه ها خ>� دشوار است که بتوانند   . تار و مار � کنند را  ب>قراری
ر و لند نکن>د؛ �ل¢

ُ
/ن راە  خودشان را �ه تنها�� �گرم کنند. دعوا و غ CDمک کن>د. بهe ه کوشش کن>د که �ه فرزندتان

این است که �ا او همvازی ش0/د 5ا اینکه برو/د و ب±ی°>د که �ّچه ها چگونه �ه تنها�� �گرمند، 5ا eار دسCW درست  
ا~{ کش>دە اند. چنانچه مقدور بود، اجازە �ده>د که فرزندتان �ه شما در eاری که مشغول 

ّ
انجام کردە اند 5ا اینکه نق

eم    برای مّدت دادxش هس�>د، eمک کند. از برنامه های تل0/[/و�V و �از/ــهای گو~{ تلفن س� کن>د خ>� محدود و 
  استفادە کن>د. 

  
ر ت

�
ی را اختصاص 4ده�د   7ذک �DشFفضای ب ، �Dبرای 4ّچه های بزرگ  

» zشوند و 
`

aارها را اجازە نداشته �اشند  برای �ّچه های ُمسن تر و جوانان، خ>� دشوار است که «ح³س خانe �<خ
ی را �ه آنها اختصاص ده>د،  عکه انجام دهند. س� کن>د این مُ  CDشEضالت را �فهم>د و حتما محّل و فضای آزادی ب

، آرامش خودشان را داشته �اشند. �گذار/د �ا دوستاxشان از ط�/ق   �اجازە �ده>د �ه دن>ای خودشان بروند و در تنها�
 CDا5ط فع� اصال برای ت°ب>ه کردن آنها از دس�شان گو~{ گو~{ تلفن و این نت، تماس داشته �اشند و در  تحت �{

/د. کوشش کن>د که هر چه زودتر �ه دعوا و مرافعه خاتمه �ده>د و xشان �ده>د که خ>� اxسان قوی و   PDتلفن را نگ
V تح�/ک و تهییج ن� ش0/د.  PDا ارادە ای هس�>د و �ه هیچ وجه ن�  

 
ر ت

�
  خودتان و خانوادە تان را 4ه جنب و جوش و حرکت اندازIد   8ذک

V رعا5ت   Ppون،  فاصله خودتان را �ا د5گران حفظ کن>د و همچن PDبرو/د هوای آزاد است°شاق کن>د» از خانه برو/د ب
ی  امور بهداشCW و نظافت را �خ"{ از برنامه روزانه خودتان �ه حساب آور/د؛ چونکه حرکت و جنب و جوش برا

  همه اشخاص حائز اهمّ>ت است. 
  
ر ت

�
  سR کن�د ?تان فقط 4ه >ار و ُمش:الت خودتان مشغول 4اشد   9ذک

ی آنقدرها هم آسان نEست. هّمت   V PDچ V Ppارها و ت�ال>ف برآیند و چنe س>اریz ی از والدین مجبورند که از �س PDکث
V   همزمان انجام ده>د. کن>د که ت�ال>ف را a5 a5 انجام ده>د نه اینکه چندین eار را  PDن V Ppو خشمگ V�اvضمنا عص

ر xش0/د؛    ی هر eاری �ه نحو احسن اجرا xشود. همه eارها همینطورند» کوشش کن>د تا جا�� که � شود در هر روز  ̧ا
ط ش0/د. برای خودتان وقت آزاد در  

¹
/د و بر نگرانیها و دلشورگیهای خودتان ُمسل ©Dش بEارها را پe ،ش هستxکه ام�ا

� کند. خ>� عمیق نفس �کش>د و �گذار/د   V�مک شا5اe ، V Cpمواقع، فقط پنج دق>قه ز/ر دوش رف Vgد. �ع/ PDنظر �گ
ا5ط پEش  که آب بر دستهایتان روان و جاری شود. فکر کن>د چه چ ی 5ا چه ک" � تواند در این لحظات و �{ V PD

  آمدە �ه شما eمک کند تا بتوان>د بر �اهای خودتان استوار �اhس�>د. 
 

ر ت
�
  دنWال کساTU 4فرس�Sد که 4ه شما کنند   10ذک

 
¹

ر احساس کرد5د که د5گر تاب و توان ندار/د و مدام eار �ه دعوا و مرافعه ختم � شود و شما هیچ راە ح� V �ه   ̧ا PDن
دفاتری وجود دارند که   ذهنتان خطور ن� کند 5ا اینکه نگران فرزندتان هس�>د، �کوش>د که �ا د5گران مشورت کن>د. 
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/د  PDتماس �گ VWتوان>د �ا آنها تلف �طب>عEست که آدم �ه eمک د5گران ن>ازمند است و   از شما ِ�ش�یvا�V کنند. تا آنها  
  دنvال eمک �گردد و از eمکهای د5گران استفادە کند. 

 
Iن لحظات را آرزومند7م �Dما برای شما و خانوادە تان، به Z 

 

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

Kinderstiftung. München. Online verfügbar unter www.aetas-kinderstiftung.de, Stand: 13.05.2020. 
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