
 

 

 ۲چک لیست والدین جھت آمادگی برای ھشدار سطح 
با فرزندانتان . بھ کودکستانھا و مکاتب خود باز میگردند ۲اطفال و نوجوانان در جریان ھشدار سطح 

 . را داشتھ باشند چیزھاییانتظار چھ  ،بازگشت بھ زندگی روزمره مکتب درصحبت کنید کھ 

 با فرزندانتان درباره اھمیت رعایت نکات ایمنی زمانیکھ در کودکستان یا مکتب ھستند صحبت کنید 

 نکات ایمنیرعایت عاقالنھ 

 .اطفال باید بھ کودکستان یا مکتب خود بروند �

 –د ند انجام دھنمیتوانتان برای مصئونیت ھمگانی انشستن دستھا مھمترین کاریست کھ فرزند �
کھ آنھا بتوانند با آن دستھایشان را بشویند،  مورد عالقھتالش نمایید تا با استفاده از یک آھنگ 

 .شستن دستھا را بھ یک سرگرمی تبدیل نمایید

خوردن، بازی کردن در بیرون، بعد از  کھ ما ھمیشھ قبل از غذای کنید بھ فرزندانتان یادآور �
 . شستشو میدھیمدستھایمان را  سطوح سخت،ورزش یا بازی با دیگران، و بعد از لمس 

اطفالی کھ مریض بھ مکتب و یا یک . اگر فرزند شما مریض است، باید در خانھ باقی بماند �
 . مرکز می آیند، بھ خانھ ھایشان فرستاده خواھند شد

 . توانید با کودکستان یا مکتب مربوطھ خود صحبت نماییداگر سوالی دارید می �

 در صورتیکھ فرزندتان نیاز دارد تا در خانھ باقی بماند

 COVID-19بھ امراض شدید از ابتال فرزندتان تنھا در صورتی کھ اگر در معرض خطر  �
 .باید در خانھ باقی بماند میباشد، در قرنطینھ ھست، یا منتظر نتیجھ آزمایش دمیباش

برای صحبت درباره حمایتھای مداوم یادگیری از خانھ با کودکستان یا مکتب مربوطھ خود بھ  �
 . تماس شوید

برای اطالعات بیشتر درباره آموزش از راه دور بھ اینجا مراجعھ کنید  �
learning/-19/distance-vt.nz/covidhttps://www.education.go 

 اطفال خردسال

 .ما میخواھیم تا ھمھ خوشحال و تندرست باشند، و آنھا میتوانند بھ اینکار کمک کنند �

بھ فرزندتان اجازه دھید تا آھنگ  –بخوانید  آواز! شستن دستھا را بھ یک سرگرمی تبدیل کنید �
 .دستھا را بھ آنھا نشان بدھیدمورد عالقھ خود را انتخاب کند، یک ویدیوی شستن 

بھ آنھا . بھ فرزندتان توضیح بدھید کھ اگر دستھای ما پاک نباشند میتوانند ما را بیمار بسازند �
خوردن، بازی کردن در بیرون، بعد از ورزش یا بازی  یادآور شوید کھ ما ھمیشھ قبل از غذا

 .میدھیمشستشو دستھایمان را بازی بر سطوح سخت، با دیگران، و بعد از 

با آنھا صحبت کنید کھ . را برای آنھا یادآور شویدفاصلھ گذاری ھا از رعایت درست و معقول  �
آنقدر نزدیک نباشند کھ نفس دیگران را  –بدھند  ‘فضای تنفس’چگونھ میتوانند بھ دیگران 

 . احساس کنند

https://www.education.govt.nz/covid-19/distance-learning/
https://www.education.govt.nz/covid-19/distance-learning/


 

 

شد؛ شریک کردن بھ فرزندتان توضیح دھید کھ غذای خود را بخورد و نوشیدنی خود را بنو �
  .غذا و نوشیدنی ممکن است دستھایمان را کثیف ساختھ و بعدا میتواند ما را بیمار بسازد

 اطفال مکتبی

ما میخواھیم تا ھمھ در نیوزیلند خوشحال و تندرست باشند، و آنھا میتوانند بھ اینکار کمک  �
 .کنند

با آنھا صحبت کنید کھ . شویدرعایت درست و معقول از فاصلھ گذاری ھا را برای آنھا یادآور  �
آنقدر نزدیک نباشند کھ نفس دیگران را  –بدھند  ‘فضای تنفس’چگونھ میتوانند بھ دیگران 

 . احساس کنند

 شستن. بھ فرزندتان توضیح بدھید کھ اگر دستھای ما پاک نباشند میتوانند ما را بیمار بسازند �
از یک آھنگ مورد عالقھ یا یک بازی استفاده  – دستھا را بھ یک سرگرمی تبدیل کنید منظم
 .یک ویدیوی شستن دستھا را بھ آنھا نشان بدھید. کنید

بازی با دیگران، خوردن، بازی کردن در بیرون،  بھ آنھا یادآور شوید کھ ما ھمیشھ قبل از غذا �
ی، بعد از بازی در سطوح سخت منجملھ مکانھای بازی در بیرون، ورزش فعالیتھای بعد از

 . شستشو میدھیمدستھایمان را 

 . بھ فرزندتان توضیح بدھید کھ نان چاشت یا غذا و نوشیدنی خود را با دیگران شریک نکند �

 . را مشاھده خواھند کردبیشتر کھ در مکتب و صنف پاک کاری  اطالع دھیدبھ فرزندتان  �

اینکار شاید بخشی . بھ فرزندتان توضیح بدھید کھ بعضی از اطفال ممکن است ماسک بپوشند �
فرزندتان را تشویق کنید تا بھ . فرھنگ یا جھت کمک بھ نیازھای صحی آنھا باشداز 

 . انتخابھای دیگران احترام بگذارند

 برای نوجوانان، رعایت نکات ایمنی و معاشرت امن را بھ آنھا یادآوری کنید

با آنھا صحبت کنید کھ . رعایت درست و معقول از فاصلھ گذاری ھا را برای آنھا یادآور شوید �
آنقدر نزدیک نباشند کھ نفس دیگران را  –بدھند  ‘فضای تنفس’چگونھ میتوانند بھ دیگران 

 . احساس کنند

زمانیکھ در اجتماع حضور . بھ نوجوانان گوشزد کنید کھ با کسانی کھ میشناسند معاشرت کنند �
 . متر فاصلھ داشتھ باشند ۲دارند، باید با کسانی کھ نمیشاسند 

پیگیری مکانھایی کھ در آنجا حضور داشتھ اند و کسانی بھ فرزند نوجوانتان یادآوری کنید کھ  �
. آنھا مالقات کرده اند برای کمک بھ مصئونیت تمامی شھروندان نیوزیلند مھم است  کھ با

 مخاطباقدامات آنھا میتواند بھ مصئونیت دیگران کمک کند ھمانطور کھ اینکار بھ پیگیری 
 . کمک میکند

اینکار شاید . بھ فرزندتان توضیح بدھید کھ بعضی از نوجوانان ممکن است ماسک بپوشند �
فرزندتان را تشویق کنید تا بھ . فرھنگ یا جھت کمک بھ نیازھای صحی آنھا باشدبخشی از 

  .انتخابھای دیگران احترام بگذارند

 
 


