
 اند؟نگرانپولهستید؟طبیعیاستکهاحساسنگرانیوازپادرآمدنکنید.هابستهتوانیدسرکاربروید؟مدرسهنمی

مانراباکودکونوجوانمانبهترکنیم.زماندونفرهباکودکمجانیاستوخوشهافرصتیاستکهرابطهولیبستهشدنمدرسه
 دهدکهمهمهستند.شودکودکاناحساسامنیتودوستداشتهشدنکنندوبهآنهانشانمیگذرد.باعثمیمی

بههرکودکزمان
 ایاختصاصدهیدجداگانه

-دقیقهیابیشترباشد۰۲توانداینزمانمی
تواندهرانتخابباخودماناست.اینزمانمی

روزسرساعتمشخصیباشدتاکودکیا
 نوجوانمانمنتظرآنباشد.

 ازکودکتانبپرسید
 دوستداردچهکارکنید

انتخاببهایجاداعتمادبهنفسکمک
خواهندکاریکنندکهباکند.اگرمیمی

حفظفاصلهایمنممکننیست،فرصتخوبی
 استکهدراینبارهباهمصحبتکنید.

 )برگهبعدیروببینید(

 هاییبرایکودکشیرخوار/نوپاایده

 صداهایواداهایصورتشانراتقلیدکنید

هاآهنگبسازیدهاوقاشقآوازبخوانید،باظرف  

سازیرارویهمبچینیدهایخانههایاقطعهفنجان  

 قصهبگویید،کتاببخوانیدیاعکسنشانبدهید

تلویزیونوتلفنتانرا
خاموشکنید.اینزمانقرار
 استبدونویروسبگذرد

 هاییبرایکودکخردسالایده

هایشنگاهکنیدکتاببخوانیدیابهعکس  

بیرونیادورتادورخانهقدمبزنید  

باآهنگبرقصیدیاآوازبخوانید!  

 کارهایخانهراباهمانجامبدهید)ازتمیزکاریوآشپزیبازیبسازید(

بهکارهایمدرسهکمککنید  

 هاییبرایفرزندنوجوانتانایده

دربارهچیزیکهدوستداردگفتگوکنید:ورزش،
ها،دوستانموسیقی،سلبریتی  

 بیرونیادورتادورخانهقدمبزنید

اشباهمورزشکنیدباآهنگموردعالقه  

 بهحرفشانگوشکنید.نگاهشانکنید.
 همهحواستانبهآنهاباشد.

 نکاتی برای والدین خوشبگذرد!
 WHOاز 

 تکاتی برای والدین 
 از یونیسف

 مبتنی بر شواهد های دنیا به بقیه زبان

هایزیرمراجعهکنید:برایاطالعاتبیشتربهنشانه  

 ۹۱-داریدرروزگارکوویدبچه
 ۹ زماندونفرهباکودک
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 نکاتی برای والدین
 WHOاز 

 تکاتی برای والدین 
 از یونیسف

 مبتنی بر شواهد های دنیا به بقیه زبان

هایزیرمراجعهکنید:برایاطالعاتبیشتربهنشانه  

ولیاگربهکودکاندستورات»بسکن!«گوییمکند،مثبتماندندشواراست.معموالآخرمیمانمیوقتیکودکیانوجوانماندارددیوانه
 شود.خواهیمبسیاربیشترمیمثبتبدهیموبرایکاردرستشانخیلیتشویقشانکنیم،احتمالانجامکاریکهمامی

 بگوییدکهانتظار
 چهرفتاریدارید

گوییدکهچهکارکند،ازوقتیبهکودکتانمی
هایترالطفالباس«کلماتمثبتاستفادهکنید؛مثال

 »سرجایشانبگذار
 (»همهجاروبههمنریز«بهجای(

 همهچیزبهنحوهارتباطبستگیدارد
دادزدنسرکودکفقطاسترسوعصبانیتشماو

کند.باگفتننامکودککودکتانرابیشترمی
 توجهشراجلبکنید.باصدایآرامصحبتکنید.

 کندوقتیکودکتانخوبرفتارمی
 تشویقشکنید

وقتیکودکیانوجوانتانکاریراخوبانجامداد،
تشویقکردنراامتحانکنید.ممکناستنشان
ندهندولیخواهیددیدکهبازهمآنکارخوبرا
انجامخواهندداد.همچنیناینکاربهکودک

کنیدودهدکهشمابهاوتوجهمیاطمینانمی
 دهید.اهمیتمی

 بینباشیدواقع

تواندکاریراکهازاوآیاکودکتانواقعامی
خواهیدانجامبدهد؟برایکودکخیلیدشوارمی

استکهیکروزتمامدرخانهساکتبماندولی
 دقیقه۹۱زنیدشایدبتواندوقتیباتلفنحرفمی
 ساکتبماند.

بهفرزندنوجوانتانکمک
 کنیدارتباطشراحفظکند

نوجوانانبهطورویژهنیازدارندکهبا
 دوستانشاندرتماسباشند.

هایبهنوجوانتانکمککنیدازراهشبکه
هایایمنبارعایتاجتماعیودیگرروش

فاصلهارتباطشراحفظکند.اینکاررابا
 توانیدانجامبدهید!همنیزمی

 ۹۱-داریدرروزگارکوویدبچه
 ۰ مثبتبمانید
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 ۹۱-داریدرروزگارکوویدبچه
 ۳ دهیکنیدسازمان

 هایخانهومدرسهراتعطیلکردهاست.کارروزانهوروزمرگی۹۱-کووید

 کند.تواندکمکهایتازهمیاینوضعیتبرایکودکان،نوجوانانوشمادشواراست.ساختنروزمرگی

پذیرولییکبرنامهروزانهانعطاف
 پیوستهایجادکنید

ایبرایخودتانوکودکانتانبریزیدکهشاملبرنامه
هایآزادباشد.اینکارکمکهایهدفمندوزمانفعالیت

کندکودکاناحساسامنیتبیشتریکنندورفتاربهتریمی
 داشتهباشند.

ریزیروزانهکمکتوانندبهبرنامهکودکانونوجوانانمی
ریزیمانندبرنامهمدرسه.کودکاناگربهبرنامه-کنند

 کنند.کمککنندبهترآنرااجرامی

 این-ورزشرادربرنامههرروزلحاظکنید
 کاربهادارهاسترسوتخلیهانرژیکودکان

 کند.کمکمی

به
کودکانتان
حفظ
فاصله
ایمنرایاد
 دهید

اگردرکشورتاناجازهدارید،
 کودکانرابیرونببرید.

توانیدبرایمردمنامههمچنینمی
بنویسیدونقاشیبکشید.آنهارا
بیرونازخانهآویزانکنیدتا

 دیگرانببینند!

توانیدباصحبتکردنبهمی
کودکتاناطمینانبدهیدکهدرامان
هستید.بهپیشنهادهایآنهاگوش

 دهیدوآنهاراجدیبگیرید.

 دستشستنوبهداشتراجذابکنید

ایبرایثانیه۰۲یکآهنگ
هابسازید.باشستندست

حرکاتهمراهشکنید!
هابرایمرتبشستندست
بهکودکامتیازبدهیدو

 تشویقشکنید.

ایبسازیمتاببینیمچندباربهبازی
زنیم،هرکسصورتماندستمی

گیرد)هرکمتردستزدجایزهمی
توانددستزدنبقیهراکسمی
 بشمرد(.

شماالگویرفتار
 کودکتانهستید

اگرخودتانفاصلهایمنوبهداشترارعایتکنیدوبا
پذیربادلسوزیویژهباافرادبیماریاآسیبدیگران،به

 گیرند.رفتارکنید،کودکونوجوانتانازشمایادمی
 نکاتی برای والدین

 WHOاز 
 مبتنی بر شواهد های دنیا به بقیه زبان

هایزیرمراجعهکنید:برایاطالعاتبیشتربهنشانه  

 تکاتی برای والدین 
 از یونیسف

ایبهدرپایانهرروز،دقیقه
روزتانفکرکنید.یککار

خوبیابامزهکودکتانرابهاو
 بگویید.

ازخودتانبرایکارهاییکه
ایدقدردانیکنید.امروزکرده

 اید!شمایکستاره
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 ۹۱-داریدرروزگارکوویدبچه
 ۴ بدرفتاری

زدهاستیااستقاللراکنند.وقتیکودکخسته،گرسنهیاوحشتهمهکودکانبدرفتاریمی
 توانندمارادیوانهکنند.افتیم،میآموزد،اینرفتارطبیعیاست.وقتیدرخانهگیرمیمی

 اصالحکنید

بدرفتاریرارویهوابقاپیدوتوجهکودکتانرااز
 یکرفتاربدبهسوییکرفتارخوبمنحرفکنید.

قراریقبلازشروع،تمامشکنید!وقتیشروعبهبی
کنندهتوانیدباچیزیجذابیاسرگرمکردند،می

 بیابرویمبیرون«حواسشانراپرتکنید:
 »قدمبزنیم!

 دستنگهدارید

 خواهدجیغبزنید؟دلتانمی
 ثانیهدستنگهدارید.۹۲

پنجمرتبهآرامنفسبکشید.سپسسعی
العملنشانکنیدباآرامشبیشترعکس

 دهید.
-گوینداینکارهاپدرومادرمیمیلیون

 کند.کمکمی-خیلی

همچنان
ازنکات
۹-۳
استفاده
 کنید

زماندونفرهباکودک،تشویقبرایخوببودن،و
 کند.کارهایثابتروزمرهبدرفتاریراکممی

بهکودکونوجوانتانکارهایسادههمراهبامسئولیت
آیندبدهید.فقطمطمئنباشیدکهازپسآنکاربرمی

 وپسازانجامش،تشویقشانکنید.

 ازجریمهاستفادهکنید

جریمهکمکیاستبرایآموزشمسئولیت
کارهابهکودکان.همچنیننظموانضباطرا

کند.اینکارازکتکوفریادزدنبرقرارمی
 موثرتراست.

قبلازجریمه،بهکودکفرصتبدهیدکاریکهازاو
 خواهیدراانجامدهد.می

 هنگامجریمهکردنسعیکنیدآرامشتانراحفظکنید.

تانعملیاست.مثالگرفتنمطمئنشویدکهجریمه
تلفنهمراهیکنوجوانبراییکهفتهکارسختیاست.

 تراست.بینانهمحرومکردناوبهمدتیکساعتواقع

وقتیجریمهتمامشد،بهکودکتانفرصتدهیدتاکار
 خوبیانجامدهدواورابرایکارخوبشتحسینکنید.

 نکاتی برای والدین
 WHOاز 

 مبتنی بر شواهد های دنیا به بقیه زبان

هایزیرمراجعهکنید:برایاطالعاتبیشتربهنشانه  

 تکاتی برای والدین 
 از یونیسف
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 نکاتی برای والدین
 مبتنی بر شواهد های دنیا به بقیه زبان WHOاز 

هایزیرمراجعهکنید:برایاطالعاتبیشتربهنشانه  

 تکاتی برای والدین 
 از یونیسف

 ۹۱-داریدرروزگارکوویدبچه
 ۱ تانرامدیریتکنیدآرامباشیدواسترس

 گذرانیم.مراقبخودتانباشیدتابتوانیدازفرزندانتانحمایتکنید.دورانپرتنشیرامی

 شماتنهانیستید
هایمارادارند.کسیراپیداکنیدکهبتوانیدهانفردردنیاهمینترسمیلیون

هایبااودربارهاحساساتتانصحبتکنید.بهآنهاگوشدهید.ازشبکه
 شوددوریکنید.ایکهموجبوحشتتانمیاجتماعی

 کمیاستراحتکنید
همهماگاهیبهاستراحتنیازداریم.وقتیکودکانتان

کنندهیاخوابند،برایخودتانکاریسرگرم
هایسالمبخشانجامدهید.فهرستیازفعالیتآرامش

 دوستداریدتهیهکنید.خودتانکه
 شمااستحقاقشرادارید!

بهکودکانتان
 گوشدهید
پذیراباشیدوبهحرففرزندانتان
گوشدهید.کودکانازشماانتظار

بخشیدارند.حمایتواطمینان
هنگامیکهکودکاناحساساتشرا

گذاردبهآنهاباشمادرمیانمی
گوشدهید.احساسشانرابپذیرید
 وآسایششانرافراهمکنید.

کمی
درنگ
 کنید

فعالیت
 بخشآرام

ایدقیقه-۹
توانیدکهمی

هنگام
احساس
نگرانییا
استرسانجام
 دهید

 سازی:آماده۹گام
 دروضعیتراحتیبنشینید،کفپاهایتانراروی

 هایتانرارویرانتانقراردهید.زمینودست
 هایتانراببندید.اگرراحتیدچشم 

 :فکرکنید،حسکنید،بدن۰گام
 :کنم؟االنبهچهچیزیفکرمی«ازخودبپرسید« 
 بهافکارتانتوجهکنید.دقتکنیدکهمثبتهستندیا

 منفی.
 بهاحساستانتوجهکنید.دقتکنیدکهاحساس

 شادیداریدیانه.
 بهاحساسبدنتانتوجهکنید.دقتکنیدجاییدرد

 کندیاتحتفشاراستیانه.می

کندیاکاردرنگکردنهنگامیکهکودکاذیتتانمی
تواندکمککند.اینکاربهشمافرصتاشتباهیکردهنیزمی

ترباشید.حتیچندنفسعمیقیاحسکردندهدکهآراممی
 تواندتاثیرگذارباشد.زمینزیرپایتانهممی

 توانیدبههمراهکودکتاناینکارهاراتمرینکنید.می

 :رویتنفستانتمرکزکنید۳گام
 رودگوشکنید.بهنفستانکهدرونوبیرونمی 
 توانیددستتانرارویشکمتانبگذاریدوباالومی

 پایینرفتنشراباهرنفسحسکنید.
 اشکالیندارد.هر«شایدبدنباشدبهخودتانبگویید

 »چهباشد،منخوبم.
 .بعدبرایمدتیفقطصداینفستانراگوشدهید 

 :بازگشت۴گام
 .بهاحساسهمهبدنتانتوجهکنید 
 .بهصداهایدروناتاقگوشدهید 

 :بازخورد۱گام
 آیاهیچاحساسمتفاوتیدارم؟«فکرکنید« 
 هایتانرابازکنید.وقتیآمادهبودید،چشم 
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 تکاتی برای والدین 
 از یونیسف

 ۹۱-داریدرروزگارکوویدبچه
 ۶ ۹۱-حرفزدندربارهکووید

 کند.اند.سکوتورازداریازکودکانمانمحافظتنمیمشتاقگفتگوباشید.تابهحالچیزهاییشنیده

 شناسیدشان.شوند.شمابهترازهمهمیکند.بهاینفکرکنیدکهچقدرمتوجهمیصداقتوصراحتمحافظتمی

 پذیراباشیدوگوشدهید
بهکودکتاناجازهبدهیدآزادانهصحبتکند.ازآنها

 دانند.سوالکنیدوببینیدچقدرمی

 روراستباشید
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