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  اییعزیر:یخانوادهیهبرایییCOVID-19یییوضعیتیموجودیچندیینکات

بط با دوستان ما تاثی  گذاشته و این رواو  زناشوهری،  والدداریاکار ،   این وضعیت روی. کرد   یی  تغ ناگهانما   ا یدنوضعیت 

 . ادامه یابد  مدت طوالن   یممکن است برا ارتباط متفاوت
 
به طور همزمان از  میتوان وجود دارد که یمموضوع چند  بنا

ش وفشادر زمان او اساس  هیپا  . میخانواده و خود مراقبت کن  میباشد.  یکدیگر به کمک ض  ناشی از این مر  ر سیر

 باالی یکدیگر روابط قابل اعتماد داشتر   •

ول وضعیت های •  ن  یب شیقابل پ کنیر

 محدودهای انتخاب  •

 و جسیم احساش من  یااهمیت  •

اتژ داشتر   • س احساسات تیر یمد یها یاسیر  و اسیر

 :نیوالدیینکتهیبرایچندی

  کی •
 

سؤال کردن ، گفتگو در مورد احساساتشان و فکر کردن  یبرا تان اطفال - د یبرگزار کنتان را  جلسه خانوادگ

د یپ یانتظار برا  درباره در وضعیت موجود توقع کاری تان که   د یی. به آنها بگو  نیاز دارند  دروس شان در خانه شیر

 .ت چی یم باشدمد نیدر ا یی  ادگی یشما و انتظارات شما از آنها برا چی است و 

 اطفالخود و  یسخت( را برا )اما نه ن  یب شیقابل پو معمول بطور جمعه  -دوشنبه  روزانه از  أوقاتتقسیم  •

ل  و کنند تان   کمک   تان در ترتیب این تقسیم اوقات اطفال د ی. بگذار د یکنتعیت     روی در طول روز احساس کنیر

 .داشته باشند أوقاتتقسیم 

دارند.  از ینروز شبانه در یک ساعت خواب  13تا  10، کودکان ما به  کا یاطفال آمر  طبق آکادیم -روزمره  یکارها •

. د یداشته باشتان  وقاتارا باید در تقسیم  وقت خواب منظم  کیدارند.  از ین خواب + ساعت 8بزرگساالن به 

 .تان نگذاریداتاق خواب در همراه و تبلت ها را در شب  یتلفن ها

 !میبزن دان برسبا کریم دنرا  مانیو دندانها میبساز مرتب ، تختخواب خود را  میهمه لباس بپوش - صبحییدارییروزمرهیدریب

ید در و یا درس ورزش  ا ی یباز  اوقات تان در هر تفری    ح را در تقسیم  قهیدق 30تا  15 روز  در طول :یتفری    ح  ی. برانظر بگی 

ا در تماس با ( کوشش کنید شش فیت فاصله ر ویروس کرونا را در نظر گرفتهخطر )البته موضوع  د یبرو  ونی  به ب یرو  ادهیپ

ید و برای رقص آهنگ های مختلف را گوش کنید و دیگران د ید. از موسیقر لذت بیر . این در خانه برقیصر نظر بگی 

س تان را کم یم سازد. طراری فعیل موضوعات در وضعیت اض  اسیر

یادگیزمانی  :یسیییدرویی 

ساز آنها  ی. چند سوال تفکر انتقادد یصحبت کنبرای شان  د یخوان درباره آنچه یم خود  اطفایل •  نانیو اطم د یبیی

 .خود دارندانتقادی از تفکر  تیحما یبرا ظرفیت تان اطفالکه   د یحاصل کن

ب را با  یها یباز  •  دیکن  یباز تان  أطفالبا  کارتن   کیجمع و ض 

 . د یسینامه بنو  ا یبزرگان محله خود کارت  اقوام ، دوستان و حنر  یبرا •

ش  ن  آن دسته از خانواده ها یبرا - د یمحدود کن ی دیدن تلویزیون و مبایلرا برازمان  • قابل اعتماد به  که دسیر

نتیدر ا، اما محدود کردن زمان  بیاورند به دست را  جالنر منابع شاید دارند ،  تکنالوژی  .است خونر  دهیا نیر

  خی    در تار و حساس  د یلحظه جد کیما در  -مجالت  •
 

تا در مورد روز ،  د یکن  بی. همه را ترغمیهستخود زندگ

 .سندیبنو  گر یکدیروزانه ما با  یحل چالش ها یخالقانه خود برا یها دهیها ، ترس ها و ا شگفنر 



دارند.  اجیاحت جسیم نانیاز گذشته به اطم شیب اد ینوجوانان( به احتمال ز  شما )حنر  اطفال - ازدیاد محبت •

ید آغوش و یکدیگر تان را در  أطفال، د یکن  نیرا تمر  خونر  و حفظ الصحه بهداشت  . بگی 

ش • همه با توجه به پوشش  ونیز یو تل یخیر  یها ستگاهی. اد یرا محدود کن ونیز ی)و خود( به اخبار تلو  اطفال دسیر

در حافظه خود  نند یب که کودکان یمی  ر یتصاو   مواقع با احساسات روبرو هستند.  در بعیص   از ویروس ترسناک

صبح و دوباره  یکبار و  د یبرو  نیبه منابع معتیر آنال ضف نگران کننده باشند. در آینده توانند  یماین  و  پارند سیم

 .دیکن  اخبار را بررش به روزرسان   یدر عرص برا

را دوست  گر یهمد یلیکه ممکن است خ  در حایلرد. نی   الزم داتنهان  ان دارید زمهر کس که در خانه  ی، برا نکهیو در آخر ا

حد  دوره ) کی. هر روز میدار  اجیاحتنی   خودمان تنهان   یخود به فضا حفظ سالمت روان   ی، همه ما برا میداشته باش

 .کنند و دوباره جمع شوند  احتتا اسیر  د یمه اختصاص دهه یآرام را برا (هساعت دو اکیر 

 

یاجتمایعمنابعی

211 Sacramento – (زبان  ینچندبا ساکرامنتو )خدمات در  هیهفته با کلروز  ۷ ساعته در  ۲۴ارتباط   کی 

ش  1055-875( 916) -به سالمت روان  دسیر

 3600-679( 916) -کودک بحران ساکرامنتو   مهد 

 www.sacramentofoodbank.org - ن  بانک مواد غذا محیل عی    توز 

 یرس یراهکارها
 

 با خواهران و برادران  جنجال ها به  دگ


