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وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﮐوﯾد ١٩-در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد و اﯾﻣن ﺑﺎﺷﯾد
ﺻﺣﺑت ﮐردن درﺑﺎره وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن -ﭼﮕوﻧﮫ ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺳﻼﻣت ﺑﻣﺎﻧﻧد
• ﺑﮫ روش ﺳﺎده ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﻛﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﺑﺎﻋث ﺑﯾﻣﺎری ﺟدﯾدی ﻣﯽ ﺷود ﻛﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻓراد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻣﺎ را ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار دھد.
• ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن ﯾﺎدآوری ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﻧظم دﺳت ﺧود را ﺑﺷوﯾﻧد و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﺷﺎن دھﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ )ﺗﺻوﯾر را ﺑﺑﯾﻧﯾد( .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن
ﯾﺎد دھﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ آھﻧﮓ را ﺑﮫ ﻣدت ۴٠ -۶٠ﺛﺎﻧﯾﮫ آواز ﺑﺧواﻧﻧد  ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ و طوﻻﻧﯽ دﺳتھﺎی ﺧود را ﺷﺳﺗﺷو ﻣﯽ دھﻧد.
• ﺑﮫ ﺑﭼﮫ ھﺎ ﯾﺎدآوری ﮐﻧﯾد ﮐﮫ  ٢ﻣﺗر از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺧود زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد دور ﺑﻣﺎﻧﻧد .ﻧﺷﺎن دھﯾد ﭼﮫ ﭼﯾزی  ٢ﻣﺗر ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﻣﯽ
ﺑﻠﻧدﺗر از ﻗد ﯾﮏ ﺑزرﮔﺳﺎل.
• ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن ﯾﺎدآوری ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورتھﺎی ﺧود دﺳت ﻧزﻧﻧد.
• ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن ﯾﺎدآوری ﮐﻧﯾد در ﺑﺎزوی ﺧود ﻋطﺳﮫ ﯾﺎ ﺳرﻓﮫ ﮐﻧﻧد.
• از ﮐودﮐﺎن ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ دارﻧد  ،ﭼﮫ در ذھن و ﭼﮫ در ﺑدن ،و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﯾﺎدآوری ﻛﻧﯾد ﻛﮫ ﺑرای ﺣﻔظ اﻣﻧﯾت ﺧﺎﻧواده ھر ﻛﺎری ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
اﻧﺟﺎم ﺧواھﯾد داد!
در روزھﺎی آﯾﻧده ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ و اﻓرادی ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  ،از ﻧظر ﺟﺳﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﻧزدﯾﮏ
ﻧﺷوﯾد  ،ﺣﺗﯽ اﮔر آﻧﮭﺎ ﺧﺎﻧواده ﯾﺎ دوﺳت ﺑﺎﺷﻧد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد  ٢ﻣﺗر از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد دور ﺑﻣﺎﻧﯾد .اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن و اﻋﺿﺎی
ﺑزرﮔﺳﺎل ﺧﺎﻧواده ﺑﺎﯾد زﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗری را ﺑﺎ ھم در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮕذراﻧﻧد .ﻣدارس و ﺳﺎﯾر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺧواھد ﺷد .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺣﯾط اﻣن و ﺷﺎد
ﺗﺑدﯾل ﺷود  ،ﯾﮏ روال روزاﻧﮫ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر اﺳت:
• ﺷروع و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ روز ﺧود ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯾت  ،ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ آھﻧﮓ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ذھن آﮔﺎھﯽ.
• آواز ﺧواﻧدن :آواز ﺧواﻧدن آھﻧﮓ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﮐودﮐﺎن و ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﺳرﮔرم ﮐﻧﻧده اﺳت .رﻗص ﯾﺎ ﻣوﺳﯾﻘﯽ را ﺑﮫ آھﻧﮓ ﺧود اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد.
• داﺳﺗﺎن ﮔوﯾﯽ :اﻋﺿﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺧﺎﻧواده ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد داﺳﺗﺎن ﺑﮕوﯾﻧد .از ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ داﺳﺗﺎن  ،واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﺧﯾﺎﻟﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﻧد.
• ﯾﺎدﮔﯾری :از ﮐودﮐﺎن ﺑﺧواھﯾد ﭼﯾزی را ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ در ﻣدرﺳﮫ آﻣوﺧﺗﮫ اﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﺎد دھﻧد .از ﺑﭼﮫ ھﺎی ﮐوﭼﮏ ﺑﺧواھﯾد اﺷﯾﺎء را در ﺧﺎﻧﮫ
ﺑﺷﻣﺎرن و ﻧﺎﻣﮕذاری ﮐﻧﻧد .رﻧﮓ ﭼﯾزھﺎ را از آﻧﮭﺎ ﺑﭘرﺳﯾد.
• ﺻﺣﺑت  ،ﺻﺣﺑت  ،ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .ﮐودﮐﺎن از ﮔوش دادن و ﺷرﮐت در ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
• ﺑﺎزی :ﺗﺷوﯾﻘﺷﺎن ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺧﻧدﻧد و اوﻗﺎت ﺧوﺑﯽ رو در ﺧﺎﻧﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﯾﮏ ﻧﻔس ﻋﻣﯾق ﺑﮑش
 .١در ﯾﮏ ﻣوﻗﻌﯾت راﺣت ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد ﯾﺎ در ﯾﮏ ﻣوﻗﻌﯾت راﺣت روی ﭘﺷت ﺧود دراز ﺑﮑﺷﯾد.
 .٢ﭼﺷﻣﺎن ﺧود را ﺑﺑﻧدﯾد و دﺳﺗﺎن ﺧود را روی ﺷﮑم ﺧود ﻗرار دھﯾد.
 .٣ﺑﮫ آراﻣﯽ ﻧﻔس ﻋﻣﯾق داﺧل و ﺧﺎرج ﺑﮑﺷﯾد  ،ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ دﺳﺗﺎﻧﺗﺎن ھﻧﮕﺎم ﺑﺎﻻ رﻓﺗن و ﭘﺎﯾﯾن آﻣدن ﺷﮑم ھﻣﯾﻧطور ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽ رود.
 ۵ﻧﻔس ﻋﻣﯾق دﯾﮕر ﺑﮑﺷﯾد  ،ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ دﺳﺗﺎﻧﺗﺎن ھﻧﮕﺎم ﺑﺎﻻ رﻓﺗن و ﭘﺎﯾﯾن آﻣدن ﺷﮑم ھﻣﯾﻧطور ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽ رود.
 .۴ﺣﺎﻻ  ٣ﻧﻔس طﺑﯾﻌﯽ ﺑﮑﺷﯾد.
.ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ دارﯾد  ،از ﭼﮫ ﭼﯾزی آﮔﺎه ھﺳﺗﯾد ۵.
ذھن ﻣن اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد  ،ﺑدن ﻣن اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد
 .١ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده ﮐﻧﺎر ھم ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد .اﮔر ﺑﺗواﻧﯾد در ﯾﮏ داﯾره ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد.
.٢از ھﻣﮫ اﻓراد ﺧﺎﻧواده ﺧود ﺑﺧواھﯾد ﯾﮏ ﭼﯾز را ﻧﺎم ﺑﺑرﻧد ﮐﮫ در ذھن ﺧود
اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﯾﮏ ﭼﯾزی ﮐﮫ در ﺑدن ﺧود اﺣﺳﺎس ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .ﻣﺛﻼ "ﺑدن ﻣن اﺣﺳﺎس آراﻣش ﻣﯽ ﮐﻧد و ذھن ﻣن اﺣﺳﺎس
ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد".
 .٣ﺑﮫ ھر ﺷﺧص در ﺣﻠﻘﮫ ﻓرﺻت دھﯾد ﺗﺎ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود را در ذھن و ﺑدن
ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارد.
 .۴ﻣﮑث ﮐﻧﯾد و ﭼﻧد ﻧﻔس ﻋﻣﯾق ﺑﮑﺷﯾد.
ﻗطرات ﺑﺎران
 .١در ﺣﺎﻟت راﺣت ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد.
 .٢دﺳتھﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﺳﻣت آﺳﻣﺎن ﺑﻠﻧد ﮐﻧﯾد و ﺑﺎ اﻧﮕﺷﺗﺎن ﺧود ﭘﺎﯾﯾن آﻣدن ﻗطرات ﺑﺎران را ﺗﺎ ﻟﺣظﮫٔ رﺳﯾدن ﺑﮫ زﻣﯾن دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.
 .٣ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺻدای ﺑﺎران آرام ﯾﺎ ﺑﺎران ﺷدﯾد ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾدھد.
.ﺑﺎ ﮔروه ﺧود ﺻدای ﻗطرات ﺑﺎران ﺷدﯾد و ﻧم ﻧم را در ﺑﯾﺎورﯾد و آرام آرام ﺻدا را ﮐوﺗﺎه ﺗر ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺻدا را ﻗطﻊ ﮐﻧﯾد ۴.

اﮔﺮ ﺧﺎﻧﮫ ﺷﻤﺎ اﻣﻦ و ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﯾﺎد ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
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