
 سواالت والدین
 

کنیم برخی از آنها را  میسؤاالت زیادی دارید. ما سعی  ویروس کرونا والدین عزیز ، مطمئناً درباره

 انتخاب کرده و به بهترین شکل ممکن جواب دهیم.

 

 چگونه می توانم به بهترین وجه از فرزندم و دیگران محافظت کنم؟

 

  کنید.عطسه  یاسرفه  تان پیراهندر آستین  کامالً بشویید.لطفاً هنگام بازگشت از بیرون، دستان خود را 

احساس بیماری کرد ، حتماً در خانه  از شما ید. اگر کسیگیرداشته بفاصله متر  ۲ از دیگران ترجیحا

 بماند و با پزشک تماس بگیرد.

 

 بیابید: خدر اینجا می توانید توصیه های دیگری را بر اساس توصیه های موسسه رابرت ک
 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/ 

 

 آیا فرزند من در معرض خطر است؟

 

مبتال به بیماری  كه دارای عالئم )تب ، سرفه ، تنگی نفس( هستند كودكان ظاهراً كمتر از افراد مسن

د و افراد دیگر را نیز ناین بیماری را بدون عالئم داشته باش دتواننمی آنها با این حال ،  شوند. میكرونا 

 د.نآلوده کن

 :اطالعات بیشتر و اطالعات تماس می توانید در این صفحه پیدا کنید

 
https://www.kinderaerzte-im-netz.de/mediathek/corona-virus-information/ 

 

 رم؟بفرزندم را بیرون ب همچنان آیا می توانم

 

به پیاده روی بروید یا دوچرخه سواری کنید. در جنگل  خانوادگیبله ، این بسیار مهم است! می توانید 

استراحت کنید. لطفاً هر روز با فرزندان  همو کرده پرهیزاز تماس با افراد دیگر  یخوب به هم میتوانید

 بروید! فقط باید فاصله خود را از افراد دیگر حفظ کنید! هواخوریخود به 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/
https://www.kinderaerzte-im-netz.de/mediathek/corona-virus-information/


، دیدار با دوستان ،  ای های محله به پارک رفتنموارد زیر در حال حاضر ممنوع است: پیک نیک ، 

 ، بازی در حیاط یا خیابان. از منزل بازی کردن فوتبال در خارج

 

 در آپارتمان جلوگیری کرد؟ کسل شدنچگونه می توان از 

 

 اکنون تقریباً همه خانواده ها شرایط سختی را پشت سر می گذارند. شما تنها نیستید!

 خانه را بعد، تماشا کنیدتلویزیون  کمیمدرسه انجام دهید ، سپس  کاری برایها  روز را تقسیم کنید: صبح

، پارک به جنگل نوبت بیرون رفتن است. مثال مرتب کنید و با هم آشپزی کنید. بعد از خوردن غذا

 ورقکنید. سپس می توانید  طناب بازی یا نقاشی خانهد. سپس در بروی رودخانه کنار ، باستاو یاگالسی

تلفن همراه یا  ا. لطفا بیش از حد بکتاب روخوانی کنید تا وقت شام برسدبگویید ،  قصهبازی کنید ، 

 شما می شود. اضطرابو  عصبیتنکنید! این باعث  بازی کامپیوتر

" نکات و پیشنهادات ارزشمندی را می یابید که می تواند Stubenhockerدر وب سایت شهر میدن "

 به شما کمک کند:

 

https://www.minden.de/stadt_minden/de/Bildung،٪20Kultur 

،٪20Sport/Bildung/Stubenhocker/ 

 

اندازی کرده است. همچنین می توانید نکات  راهرا انجمن حمایت از کودکان "تلفن استرس والدین" 

 ارزشمندی را در اینجا دریافت کنید:

 

nrw.de-https://www.kinderschutzbund/ 

 

 

 وجود دارد! چه کاری می توانم انجام دهم؟ خشونت در خانواده من! کمک

 

 . است 110 پلیس مهمترین شماره تلفن در مواقع اضطراری

 بیشتری وجود دارد که می توانند کمک کنند. به عنوان مثال: های گزینهاما 

 

  016 116 0800 :زنانه ب کمک تلفن

 111 116 افسردگی و اضطراب: شماره در برابر 

https://www.kinderschutzbund-nrw.de/


 15980-807 0571 :تلفن مراقبت
 

 

 چگونه می توانم وضعیت فعلی را برای فرزندم توضیح دهم؟

 

 فرزندان ما از این وضعیت بسیار نگران هستند. این لینک را بررسی کنید:

 

100.html-coronavirus-zum-infos-https://www.zdf.de/kinder/logo/wichtige  

 

 یا

 

https://www.youtube.com/watch؟v=_kU4oCmRFTw 

 

 در اینجا برای کودکان توضیح داده شده است. موارد بسیاری از
 

 

د. چگونه می توانم برای او توضیح دهم سربزنفرزند من دوست دارد به مادربزرگ و مادربزرگ خود 

 ؟وجود ندارداین امکان  هم باشیمکه در حال حاضر حتی اگر سالم 

 

از آنها از آنها  فاصله گرفتنهستند. ما باید با کرونا  در معرض خطر ویروس بیش از همهافراد مسن 

صدق می کند. چه  هم ماندربزرگ خودپمحافظت کنیم. متأسفانه ، این مسئله در مورد مادربزرگ و 

 حیف!

نوشتن نامه و کارت پستال برای همه اعضای خانواده خوب است و به آنها در این  حتیتلفن ، اسکایپ ، 

 منزل آنهادرب  جلویو اطمینان می دهد. ما همچنین می توانیم یک کیک بپزیم و  دلگرمیشرایط 

 بگذاریم.

 

 

 ؟کاری باید انجام دهمخانواده احساس بیماری می کند. چه ی یکی از اعضا

 

https://www.zdf.de/kinder/logo/wichtige-infos-zum-coronavirus-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/wichtige-infos-zum-coronavirus-100.html


پزشک یا پزشک خانواده شما از طریق تلفن در دسترس است. او می تواند توصیه ها و احتیاط های 

با خدمات تماس تلفنی پزشکی  116117الزم را به شما ارائه دهد. در صورت لزوم با شماره تلفن 

 تماس بگیرید و در آنجا مشاوره بگیرید.

را راه اندازی کرده است. اگر عالئم  "کرونا ویروس"لینیک سرپایی ک Johannes Weßlingکلینیک 

 شک دارید ، با این کلینیک سرپایی تماس بگیرید. اسرماخوردگی دارید یا به بیماری کرون

 از طرف دیگر ، موقعیت های زیر نیز موجود است:

 

 بکه:ول - بخش بهداشت و درمان ناحیه میدن

 

https://www.minden-luebbecke.de/Service/Gesundheit 

 

0571 807-0 

 

 وستفالن: - تلفن شهروندان ایالت نوردراین

 

https://www.mt.de/lokales/minden/22713315_Informen-zum-Corona-Virus-

Land-icht-Hotline-ein.html 

 

 بعد از ظهر( 6 - صبح 8جمعه ،  - )دوشنبه 855-4774 0211

 

 را از بین ببرم؟ ویروس کروناچگونه می توانم ترس فرزندم از 

و برخی کشورها بسیار سخت تر از آلمان   کنند را عنوان میمردم در سراسر جهان اکنون همین ترس ها 

 قرار گرفته اند. آسیبمورد 

با این حال ، فرزندان ما به اعتماد به نفس احتیاج دارند. نکته مهم اکنون تمرکز روی هر روز جدید 

کنم؟ هوا فوق العاده است ، ما بیرون می رویم!  ریزی برنامهاست. چگونه می توانم آن را با خانواده ام 

ربزرگ ها تماس می گیریم پد مادربزرگ ها و اما با هم غذا می خوریم و خوشحالیم که تنها نیستیم. ما ب

به او در خرید م که آیا باید پرسی می یتلفن باالییطبقه  خانم مسنمی پزیم. از  خوشمزهکیک  یشانابر و

 . کمک کنیم



، هللافقط یکبار در روز آخرین اخبار را بررسی کنید. آیا شما به خدا،  ترجیحاخیلی به آینده فکر نکنید و 

اعتقاد دارید؟ در مواقع دشوار ، دعا به بسیاری از افراد کمک می کند. ترس نباید  یا طاووس ملک

 پیروز شود و من هم این بار تغییر می کنم و می گذرم.

 شماره تلفن های مهم:

 111 116شماره در برابر اندوه 

 15980-807 0571تلفن مراقبت 

 شان هستند. می توانید شماره تلفن حاضریز مددکاران اجتماعی مدرسه در مدارس کودکان شما هم اکنون ن

 . تماس بگیرید 057189 651را در صفحه اصلی مدرسه پیدا کنید یا با شماره   

 


