
ت ه راجع اطالعات درزمان اطفال مواظ  

COVID19

برای  اتفاق می افتد توافق پيدا ميکنند  COVID-19)( 2019خانواده ها درسرتاسرجهان با تغييراتی که دراثر مرض ويروس کورونا 
که از شبکه های حمايوی منظم خود جدا می   تعادل درکار، مراقبت از کودکان و نگهداری از خانواده، به ويژه هنگامیبسياری از والدين،  

. درحالی که انزوا می تواند فرصتی برای سپری کردن زمان درکنارهم وتوسعه روابط شما با فرزندانتان ز استرس خواهد بود مملو اشوند،  
نکات زيرابزارهايی  .و همچنين چالش های عملی را تجربه می کنند  متناقضباشد، بسياری از مراقبت کننده ها احساسات واولويت های 

  .شان وهمچنين برای سالمتی خودشان می باشد برای کمک به مراقبت كننده درمراقبت ازفرزندان اي

  ما چه چيزی را ممکن است در حال تجربه کردن باشيد؟ درباره شما
  

همه گيری جهانی سطح استرس را برای همه به شمول مراقبت کننده ها افزايش 
 .ميدهد.اگرعالئم استرس را تجربه می کنيد، کامالً طبيعی است و شما تنها نيستيد 

 

  شما ممکن تحت استرس باشيدعبارت اند از:عالئم که 
اين حالت منجربه   که  زشدهبرو COVID-19 نيازمندی دوامدارواجباری به اطالعات 

 .مشکل درتمرکزبروی موضوعات ديگر ميشود 

راجع به موضوعات بزرگ يا  تمرکزضعيف يا توانايی ضعيف درتصميم گيری، 
 .کوچک

 .اضطراباحساس درماندگی وناتوانی، تخريشيت يا  
 .خواب درروشتجربه اختالل درخوردن غذا و/ يا  

زندگی را تا حد ممکن نزديک به ساختارمعمول خود نگاه 
داريد.هرگونه فعاليت معنوی، مذهبی يا فرهنگی را که به  

 .نظرتان آرامش بخش است حفظ کنيد 
سالم را برای خود وخانواده خود   اي  مقابلهليستی ازمهارت های   

ازرفتارهای مانند نوشيدن زياد الکل، قمارآنالين يا   -تهيه کنيد 
مصرف مواد مخدرخودداری کنيد. به ياد داشته باشيد که مکا 
نيزم های مقابله منفی سطح استرس شما را بيشترمی کند  

 .وميتواند درمدت طوالنی وضعيت شما را بدترکند 

 ميليون ها تن ديگرچنان  -سعی کنيد اميدوارومثبت بمانيد 
  احساس ميکنند که امروزشما احساس ميکنيد.

  
مسئوليت های مراقبت   -تا حد ممکن مراقب خود باشيد  

سايربزرگساالنی که همرا شما هستند، به  ازکودک را با 
اشتراک بگذاريد، وقت خود را برای کاريا استراحت 

خود را درصورت امکان   اختصاص دهيد واجراامورات يوميه
 .حفظ کنيد 

اما دراين ايام چالش برانگيزحائزاهميت است که شما   .حتی دريک روزخوب می تواند چالش برانگيز باشد  پرورش ومراقبت فرزندان
 .برای کمک به خود، فرزندتان وتمام خانواده خود قدم برداريد 

برای کمک به خود چه کاری می توانيد انجام دهی
ولين قدم را شما با تشخيص اينکه اين يک زمان چالش برانگيز با عدم اطمينان و پراسترس است که بايد مديريت شود، ا - مبارک باد

 برداشته ايد. بنابراين،شما به عنوان يک مراقبت کننده چه کاری می توانيد انجام دهيد؟ 



درباره فرزندتان كودک شما چه چيزی را ممکن است درحال تجربه آن باشد؟  

عوامل  استرس واکنش نشان ميدهند و واکنش آنها نظربه درمقابلکودکان به روش های مختلف 
 :مختلف به شمول سن متفاوت ميباشد دراينجا برخی ازعالئم ذکرشده است

  

درکاری  برخی ممکن است درابتدا ازخانه بودن خوشحال شوند، اما با گذشت زمان گسيختگی   
های يوميه آنها، دوری ازدوستان وسايرمحدوديت های تحميلی باعث افزايش استرس آنها 

  .ميشود 
ممکن است کودکان دررفتارهای خود فرازونشيب هايی را تجربه کنند واحساسات آنها ممکن  

  .است تغييرکند.آنها ممکن است بطورغيرمعمول فعال، پرخاشگر، ساکت يا غمگين باشند 
است گريه کنند  ن است ابراز ترس، احساس درماندگی واضطراب نمايند.ممکنکودکان ممک 

وابسته ميگردند.آنها ممکن است روش خواب نامنظم  بيشترازحد معمول به مراقبت کنندهيا 
  داشته باشند.

مرتبط به مکتب را نداشته باشند. هاي  ممکن است کودکان تمايلی به مشارکت درکارخانه يا کار 
  .مکن است با خواهروبرادروسايراعضای خانواده به خوبی کنارنيايند آنها همچنين م

چگونه می توانيد به فرزند خود کمک کنيد؟

  اطالعات دقيقی را درمورد آنچه اتفاق می افتد به کودکان
بدهيد، اما آنها را تحت بارمعلومات بيش از حد قرار ندهيد. 
نسبت به آنچه که درماحول کودکان تماشا می کنيد يا صحبت  

  .می کنيد، محتاط باشيد 

   کودک خود را به بازی تشويق کنيد. بازی برای کمک به
کودکان درمقابله با استرس ونگرانی بسيارمهم است. اين کمک  

  .می کند تا بخشی ازسالمتی را درزندگی خود حفظ کنند 

   با فرزند خود محبت کنيد تا ضمن حفظ يک رابطه مثبت، به
آنها اطمينان وآرامش دهيد. وآنها درآغوش بگيرد يا ازدستان 

 .شان محکم بگيريد. به آنها بگوييد که آنها را دوست داريد 
 

  ازفرزندتان هنگام انجام  به دنبال فرصت ها برای تمجيد
کارخوب باشيد، هرچند کارکوچک به نظر برسد.هرچه 

  !بيشتر ستايش کنيد، احتمال انجام مجدد اين کاربيشتراست

  کارهای روزمره (مانند
زمان خواب واوقات 
غذايی خانوادگی) را تا حد 
امکان حفظ کنيد، ضمنا  
شروع فعاليت های جديد 
خانوادگی (مانند آشپزی يا 

را  هنری رسامی با هم)
   .درنظرداشته باشيد 

به ياد داشته باشيد که برای کودکان قابل درک است که درشرايط استرس زا واکنش نشان دهند. مهم اين است که شما استرس آنها را 
  .مطابق سن مشوره مناسب فراهم نمايد  تشخيص داده وبرای آنها

  اطمينان حاصل کنيد که فعاليتهای
جالب ودلچسپ برای مصروفيت 
معنی دارکودکان داشته باشيد. 
کودکان وقتی بهترکنارمی آيند که 

می کنند به ديگران کمک 
  .ومشغول کارميباشند 

  با فرزندان خود صبورباشيد وسعی کنيد
از خستگی يا  شکايت خاطريا ازتغييررفتار،خواستاراطمينان

  .انتقاد نکنيد  برای اجرا نداشتن کاری

  برای کودکان وبزرگساالن توضيح دهيد که دروضعيت بوجود
آمده استفاده از"کلمات واظهارات شفقت" برای همه با اهميت 
ميباشد اين امربه ويژه وقتی واقعت پيدا ميکند که سروصداها 

  .ميروند يا انتقادات به شدت شروع ميشود باال 

  توجه داشته باشيد که کودک شما چه احساسی دارد. به آنها
   .که اين زمان چقدرسخت است گوش فرا دهيد و بپذيرد 

   اگرمتوجه شديد که کودکان احساس اضطراب يا نگرانی
بيشتری دارند، ازآنها درمورد احساسات شان بپرسيد. درک 

ا کمک می کند تا به آنها اطمينان وآسايش احساسات آنها به شم
  .دهيد 

  برای تمرين روزانه برای همه اعضای خانواده زمينه را مساعد
   .سازيد 

 ،اما به ويژه کودکان بزرگتر، سعی کنيد   برای همه کودکان
حتی روزانه برای مدت کوتاهی فضايی را به تنهايی يا به  

  .دورازديگران ايجاد کنيد 

  درصورت امکان، ازطريق
ويديويی  اينترنت يا تماس تلفنی/

با خانواده ودوستان خود 
  .درارتباط باشيد 

  ازطريق آنالين، درامان ماندن
فرزندان خود کمک وحمايت  

   کنيد.


