
 

 دCOVID19 په وخت یک
ی
 
تمعلوما یک باره په دماشومانودپاملرن  

 
له امله رامنځ ته شوی ځانونه عیاروی.   (COVID-19) 2019ویرس ناروغۍ   په ټوله نړۍ کې کورنۍ د داوسنیوبدلونونوسره چې د کورونا

ورځنیوکارونوکی دتوازن ساتلواود ماشومانوپه پاملرنی اودکورنی په ساتلوکی شاید له پریشانی اوسترس سره مخامخ شی.  ډیروالدین به په 

په ځانګړي توګه کله چې د دوی د منظم مالتړاومرستو شبکوڅخه جال وي. پداسې حال کې چې انزوا او ګوښه والی کولی شي د 

 ته دودی ورکولو لپاره یوښه فرصت را مینځ ته کړی ترڅویوځای وخت تیرکړي اوخپلوماشومانوسره دیوځای وخت تیرولواواړیکو

به متضاد احساسات او لومړیتوبونو، اوهمدارنګه عملی ننګونې تجربه  والدین د ماشومانوسره اړیکې رامینځته کړي، ډیروکوالی شی تاسو

 .کړي

پاملرنه  ته  روغتیا خپلیلو ماشومانو ساتنه وکړي، اوهمدا رنګه الندې الرښوونې هغه وسیلې دي چې پالونکو سره مرسته کوي ترڅود خپ

 .  ړیوک
 

 
 تاسو به څه تجربه کوئ؟ ستا په اړه 

پریشانی کچه لوړه وی، د پالونکوپه شمول. که  د هرچا د سترس او یو نړیوال وبا

 .تاسود سترس نښې نښانی تجربه کوئ، دا بالکل طبیعي ده، اوتاسویوازې نه یاست

  

 :که داالندی نښې ولری نوکیدای شی چې تاسی به په سترس کی یاست 

 

معلوماتو لپاره دوامداره اواجباري اړتیا چی په  تازهCOVID-19 د  

 نوروموضوعاتو باندی د تمرکزکولوکې د ستونزوالمل کیږي. 

 .په لویواو وړومسلوکمزوری تمرکزیا د پریکړوکولووړتیا کمیدل 

 اضطراب احساس کول.وارخطایی، تخریش یا  

 .ی تجربه کول د خوړواو/ یا خوب د ګډوډ  

 

 

 نږدې کړئ. ور  عادي جوړښت ته  ژوند دامکان ترحده خپلخپل   

تاسوته ارامتیا فعالیتونه  مذهبي یا کلتوري روحاني،هر هغه 

 .دریښی سرته ورسوی

لیست سالمومقابله کونکومهارتونوځان اوکورنۍ لپاره د  دخپل 

ډډه وکړئ لکه د الکول څښل، آنالین کړنوله داسې  - جوړکړئ 

مقابلوی منفي    . په یاد ولرئ چېاستعما لولقمار، یا مخدره توکوا

کچه نوره هم پیچلې کوي او کولی س سترمیکانیزمونه ستاسود 

 .مهال کې خراب کړي شي ستاسوحالت په اوږد 

 

ملیونونه  -دامید لرونکي اود مثبت پاتې کیدوهڅه وکړئ  

 .احساس کويدادتا په څیرنن ورځ  خلکنور

 

دکوچنیانوپاملرنې   -دامکان ترحده خپل ځان ته پام وکړئ  

مسؤلیتونه د نورولویانوسره شریک کړئ چې تاسوسره 

تعین  کارکولویا آرام کولولپاره وخت د ، دځان لپاره اوسی

ورځڼی کارونه سرته ، اوکله چې تاسو کولی شئ خپل کړی

 ورسوی.

 

 

پالنه کیدای شي حتی په یوه ښه ورځ هم ننګونکی وی، مګرپه دې ننګونکووختونوکې دا مهم دي چې تاسود خپل ځان، خپل ماشوم او 

 .ستاسو ټوله کورنۍ سره د دې وضعیت په تیریدنه کی مرسته وکړئ

 
 دمرستې لپاره څه کولی شئ؟  تاسود ځان سره 

 
تاسود دې په پیژندلوسره لومړی ګام پورته کوئ چې دا د نا یقینی اوفشارسره ننګونکي وخت دی چې باید اداره شي.   -دی وی  مبارک

؟نودیوپالونکی په توګه تاسو څه کولی شئ  
 



 

 ؟ ستاسو ماشوم ممکن څه تجربه کړي ستاسو د ماشوم په اړه 
 

 ماشومان له ډیری الرود سترس په مقابل کې غبرګون ښیې، اود دوی عکس العمل ممکن دعمرپه

 :شمول مختلف عواملوپورې اړه ولري. دلته ځینې نښواوعالیموته اشاره شوی ده

 

ځینې ممکن په پیل کې خوشحاله وي چې په کورکې وي، مګرد وخت په تیریدوسره ددوی  

دلون راځی، دملګروڅخه جال کیدل، اونورتحمیل شوی دورځنی کارونوسرته رسولوکی ب

 .کړي زیاتمحدودیتونه به د دوی سترس 

تجربه کړي اوددوی  کموالیماشومان ممکن په خپلوکړونواوچال چلند کې زیاتوالی او 

احساسات ممکن بدلون ومومي. دوی ممکن غیرمعمولي فعال، متجاوزیا حمله کوونکی، 

 .چوپ یاغمجن وي

ماشومان ممکن ویره څرګند کړي، مغشوش شي، اواضطراب څرګند کړي. دوی ممکن  

 .ژاړي یا دمعمول په پرتله ډیر پیچلی کیږی. دخوب حالت یی ممکن ګډوډ شی

ممکن په کارونویا د ښوونځي کارکې برخه اخیستوته چمتونه وي. دوی ممکن د ماشومان  

  .وروراو خوراودکورنۍ نوروغړوسره هم دومره ښه نه وي

؟ئړشئ له خپل ماشوم سره مرسته وک یکول هګنڅ  

ماشومانوته دهغه څه په اړه دقیق معلومات ورکړئ چې څه  ▪

پیښیږي، مګرهغوی مه غافله کوی. دهغه څه په اړه محتاط 

 .اوسئ چې تاسودخپلوماشومانوشاوخوا ګورئ یا بحث کوئ

 

 څوئ. لوبې له ماشومانوسره دسترسخپل ماشوم دلوبولپاره وه ▪

اواندیښنوپه مقابل کې خورا مهم دي. دا ددوی سره مرسته کوي 

 .چې په خپل ژوند کې ځینې نورمال حالت وساتي

دخپل ماشوم سره مینه وکړئ د مثبت اړیکې ساتلوپرمهال دوی  ▪

اواطمینان ورکړئ. دوی په غیږکی ونیسی یا له السه ته ډاډ 

 .یی  ونیسئ. دوی ته ووایاست چې تاسوورسره مینه لرئ

 

دفرصتونوپه لټه کې شئ د ماشوم ستاینه وکړئ کله چې دوی  ▪

یوڅه ښه کارترسره کړي، که څه هم کوچني ښکاري.  

هرڅومره چې تاسوستاینه وکړئ، ډیرامکان لري چې دوی یې 

 !بیا وکړي

 

د ورځني معمول  ▪

کارونوسرته رسول )لکه د 

خوب وختونه اود کورنۍ 

سره خوارک خواړل( 

کولی څومره چې تاسو یې 

شئ سرته ورسوی، پداسې 

حال کې چې د کورنۍ نوي 

فعالیتونه )لکه پخلی یا  

رسامی کول( هم په پام کې  

 .ونیسی

 

حالتونوته عکس العمل ښیې. دامهمه ده چې تاسوددوی په یاد ولرئ چې دا د ماشومانولپاره د پوهیدو وړده چې سترس لرونکي 

 سترس حالت وپیژنئ اودهغوی دعمرسره مناسبه مشوره ورکړی.

. 

 

 جالبتاسو ېچ ئړترالسه ک ډاډ  ▪

ماشومان په وڅلرئ تر تونهیفعال

مشغول  ارزش لرونکوکارونوکی

هغه وخت دناسم  وساتئ. ماشومان

مقابله کوي کله  هوضعت سره ښ

له نوروسره مرسته کوي  یدو ېچ

 .او بوخت وي

د خپل ماشوم سره د صبراوحوصلی څخه کارواخلی اوهڅه  ▪ 

وکړئ چې په چلند کې دبدلون، داطمینان غوښتنې، یا د ستړیا 

شکایت کولویا په کورکی دهیڅ کارنه درلودوشکایت 

 . لوباندی دانتقاد کولوڅخه ډده وکړئکو

په دی تغیرشوی ماشومانواولویانوته تشریح کړئ چې  ▪

وضعیت کی ”دمهربانی کلمات اوالفاظ“  کارول خورا مهم 

  لری کله چې حقیقت کړي. داپه ځانګړي توګه هغه وخت 

 .یا انتقاد وده کويراپیدا شی  مختلف نظریات لید لوری

ستاسوماشوم څنګه احساس کوي. دوی ته پاملرنه وکړئ چې  ▪

  .غوږ شئ او ومنی چې دا وخت څومره سخت دی

که تاسوولیدل چې ماشومان د اضطراب یا اندیښنې ډیراحساس  ▪

لري، نود دوی د احساساتو په اړه پوښتنه وکړئ. د دوی 

احساساتو درک کول تاسوسره مرسته کوي چې دوی ته 

 .اطمینان اود راحت احساس ورکړی

 

د کورنۍ ټولوغړولپاره د ورځني تمرین لپاره وخت تعین  ▪

 .کړئ

دټولوماشومانولپاره، مګرپه ځانګړي توګه د لویوماشومانو  ▪

یوځل د لږ  ځانته ځای کی دورځیلپاره، هڅه وکړئ چې 

 .وخت لپاره پاتی شی یا د نوروڅخه لرې ځانته اووسی

 
که تاسوکولی شئ، دانټرنیټ یا   ▪

له  ویډیوتلیفونونوله الرېتلیفون/ 

کورنۍ اوملګرو سره اړیکه 

 .ونیسئ

آنالین له الری   دخپل ماشوم سره د  ▪

وکې  دهغو دخوندي پاتې کید 

 مرسته وکړئ. 

▪  
 


