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-بدینگونھ میتوان با کودکان در مورد کووید ۱۹ صحبت کرد  . 
نگرانی خود را بھ کودک منتقل نکنید. بھ کودکتان گوش کنید و اطالعات واقعی ارائھ دھید . 

بسیاری در مورد ویروس  کرونا صحبت می . روزنامھ ھا ، تلویزیون و اینترنت تصاویری از افراد بیمار نشان می دھند
 .تواند باعث نگرانی اینان باشددشواری درک آن برای کودکان میاما . کنند

کودکان می توانند از این طریق .چندین سازمان برای حمایت از کودکان وجود دارند کھ دارای خط تلفن پشتیبانی ھستنند 
ویا ) ان در جامعھحقوق کودک(بسیاری از افراد با بریس . با کسانی کھ تجربٓھ صحبت با کودکان دارند، تماس بگیرند 

 .سازمان نجات کودکان تماس می گیرند
متخصصان کودک کھ در آنجا مشغول بھ کار ھستند ھمچنین بزرگساالن را راھنمایی می کنند کھ چگونھ با فرزندان خود  

 .صحبت کنند
 کودک را نگران نکنید

بدانند کھ جھان  ھم خوب  است  ھم  بد ،و کودکان باید . ما بزرگساالن نباید نگرانی خودمان را بھ کودکان منتقل کنیم
 . بزرگساالنی ھستند کھ  می کوشند دنیای بھتری بسازند

 .  بدین دلیل ، باید بھ سوالھای کودکان با صداقت پاسخ داد و نباید ترسید از اینکھ اطالعات بیشتری  بھ کودکان داد

 بھ کودکان گوش دھید و از آنھا سوال کنید
کودکان گوش دھید. گاھی آنھا سوال نمی کنند ولی بازی ھایشان صحبت از حوادث وحشتناکی می کند. اگر بھ سوالھای 

 شما دیدید کھ کودک نگران است می توانید از او سوال کنید
  «آیا موضوعی ھست کھ در موردش سوال داری؟

با وجود . اعضای خانواده شوند وقتی آنھا راجع بھ بیماری و حتی مرگ کسانی میشنوند، ممکن است نگران مردن
 . دشواری ممکن با کودک صحبت کنید با آگاھی کھ آنھا امکان این احساسات را دارند 

 بدون قول دادن چیزی بھ روشی متناسب با سنشان توضیح دھید و بھ آنھا امید ببخشید 
 ".اکثر آنھایی کھ بیمار می شوند ، دوباره سالم می شوند"و بگویید کھ  

 واقعی در بارە ویروس بدھید اطالعات
مثال میتوان گفت کھ  ویروس چگونھ انتقال .  اگر کودک حقایق را بشنود ، احساس می کند  کھ بھ اوضاع کنترل دارد
برای کودکان کمی بزرگتر می توانید بگویید . پیدا می کند و یا اینکھ برای کودکان بھ اندازه افراد مسن خطرناک نیست

نیازی نیست کھ جزێیات . ن ویروس خبری بزرگ است زیرا این  بر  کل جامعھ تأثیر می گذاردکھ این روز ھا ای
.ترسناک را برای کودکان توضیح داد

سپس شما . آنھا ممکن است بخواھند بدانند کھ ویروس چیست. کودکان سن دبستان گاھی سواالت خیلی دقیقی می کنند  
سازمان نجات کودکان . بعداً ممکن است بخواھند دراین مورد اطالع بیشتری پیدا کنند. باید سعی کنید آن را توضیح دھید

 . "کودکان موارد ترسناک را بطور تدریجی درک می کنند: " می گوید
 بھ کودکان امید بدھید

ھ محققان در مورد این واقعیت صحبت کنید ک. مھم است کھ کودکان بدانند کھ بزرگساالن مسئولیت را بھ عھده می گیرند
و اگر کارھا را تعطیل . در تالشند واکسن تولید کنند و ھرکسی کھ شدید بیمار شود ، در بیمارستان بستری می شود

 .کردەاند بھ این دلیل است کھ می خواھند جلوی رشد این ویروس را بگیرند
اخبار تلویزیون و گاھی تلفن . بھ کودک کمک کنید تا بھ چیزی غیر از کرونا فکر کند ، ترجیحاً چیزی کھ معمولی است

 .ھا را ھم کنار بگذارید و در مورد چیزھای دیگری صحبت کنید


