
 

 

 ، مخصوص والدین۲سازی برای سطح ھشدار  فھرست آماده
گردند. با فرزندان خود در  ھا و مدارس باز می کودکان و نوجوانان بھ مھِدکودک ۲در سطح ھشدار 

 مورد اینکھ با بازگشت بھ زندگی روزانھٴ مدرسھ، انتظار چھ چیزی را باید داشتھ باشند صحبت کنید. 

د جانب احتیاط کودک یا مدرسھ ھستنبا فرزندان خود در مورد اینکھ چرا باید در ھنگامی کھ در مھدِ 
 را رعایت کنند صحبت کنید

 جانب عقل و احتیاط را رعایت کنید

 کودکان باید بھ مھِدکودک یا مدرسھٴ خود بروند.  �

توانند برای ایمنی ھمگانی  شوی دست مھمترین کاری است کھ کودکان شما میو  شست �
شان برای شستن دست، مرتب انجام  سعی کنید با استفاده از آھنگ مورد عالقھ -انجام دھند 

 دادن این عمل را برایشان سرگرم کننده کنید. 

ازی در بیرون، بھ فرزندان خود یادآوری كنید كھ ما ھمیشھ قبل از صرف غذا و پس از ب �
 شوییم. بازی و ورزش با دیگران و لمس كردن سطوح سخت، دستھایمان را می

اگر فرزند شما بیمار است، او باید در خانھ بماند. کودکانی کھ با بیماری بھ مدرسھ و یا  �
 مھِدکودک بروند، بھ خانھ فرستاده خواھند شد.

 د.اگر سؤالی دارید با مھِدکودک با مدرسھٴ خود صحبت کنی �

 اگر الزم است کھ فرزند شما در خانھ بماند

فرزند شما فقط در صورتی باید در خانھ بماند کھ در معرض خطر باالتر ابتال بھ نوع شدید  �
یا منتظر دریافت نتایج  ،قرار داشتھ باشد، در قرنطینھ یا ایزولھ باشد )COVID-19(بیماری 

 آزمایش باشد.

حمایت مستمر برای آموزش در خانھ، با مھِدکودک یا مدرسھٴ  برای صحبت دربارهٴ دریافت �
 خود تماس بگیرید.

 سایت اطالعات بیشتر دربارهٴ آموزش از راه دور، در وب �
learning/-19/distance-https://www.education.govt.nz/covid دسترس است.  در 

 خردساالن

 توانند بھ این کار کمک کنند.  خواھیم ھمھ خوشحال و تندرست باشند و آنھا می ما می �

بھ فرزندتان اجازه دھید آھنگ خود را  –آواز بخوانید  دست شستن را سرگرم کننده کنید! �
 انتخاب کند. یک ویدئو دربارهٴ دست شستن بھ او نشان دھید. 

بھ  توانیم خودمان را بیمار کنیم. مان تمیز نباشد، می دھید کھ اگر دستبھ فرزندتان توضیح  �
فرزندتان یادآوری كنید كھ ما ھمیشھ قبل از صرف غذا و پس از بازی در بیرون، بازی و 

 شوییم. ورزش با دیگران و لمس كردن سطوح سخت، دستھایمان را می

فرزندتان در مورد چگونگی دادن حفظ فاصلھٴ امن و معقول را بھ آنھا یادآوری کنید. با  �
کھ بھ معنای فاصلھ گرفتن از افراد است بھ طوری  –'فضای تنفس' بھ دیگران صحبت کنید 

 کھ تنفس آنھا را احساس نکنیم. 

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


 

 

بھ فرزندتان توضیح دھید کھ او باید غذای خود را بخورد و نوشیدنی خود را بنوشد. بھ  �
مان دیگر تمیز نباشد و می  وجب شود کھ دستاشتراک گذاشتن غذا یا نوشیدنی ممکن است م

 تواند منجر بھ بیمار شدن خودمان شود. 

 آموز  برای کودکان دانش

 توانند بھ این کار کمک کنند. ما می خواھیم ھمھ در نیوزیلند تندرست باشند و آنھا می �

با فرزندتان در مورد چگونگی دادن  حفظ فاصلھٴ امن و معقول را بھ آنھا یادآوری کنید. �
کھ بھ معنای فاصلھ گرفتن از افراد است بھ طوری  –'فضای تنفس' بھ دیگران صحبت کنید 

 کھ تنفس آنھا را احساس نکنیم. 

دست  توانیم خودمان را بیمار کنیم. بھ فرزندتان توضیح دھید کھ اگر دستمان تمیز نباشد، می �
بھ  از یک آھنگ یا بازی مورد عالقھ وی استفاده کنید. –شستن منظم را سرگرم کننده کنید 

 او ویدئویی در مورد دست شستن نشان دھید.

بھ فرزندتان یادآوری كنید كھ ھمیشھ قبل از غذا و پس از بازی در بیرون، بازی با دیگران،  �
ھای بازی در فضای آزاد،  ھای ورزشی و بازی روی سطوح سخت از جملھ زمین فعالیت

 ود را بشوید.دستھای خ

بھ فرزندتان توضیح دھید کھ او نباید ناھار یا ھر نوع غذا یا نوشیدنی خود را با دیگران  �
 شریک شود. 

 بھ فرزندتان اطالع دھید کھ او شاھد نظافت بیشتر مدرسھ و کالس درسش خواھد بود.  �

بھ فرزندتان توضیح دھید کھ برخی از کودکان ممکن است ماسک صورت بزنند. ممکن   �
است انجام این کار بخشی از شیوه ھای فرھنگی آنھا و یا مربوط بھ الزامات بھداشتی آنھا 

 باشد. آنھا را تشویق کنید کھ بھ انتخاب دیگران احترام بگذارند.

 بھ کودکان بزرگتر یادآوری کنید کھ جانب احتیاط را رعایت کرده و بھ طور ایمن معاشرت کنند
با فرزندتان درباره چگونگی دادن  آنھا یادآوری کنید. حفظ فاصلھٴ امن و معقول را بھ �

کھ بھ معنای فاصلھ گرفتن از افراد است بھ طوری  –'فضای تنفس' بھ دیگران صحبت کنید 
 کھ تنفس آنھا را احساس نکنیم. 

بھ نوجوانان یادآوری کنید تا با افرادی معاشرت کنند کھ آنھا را می شناسند. ھنگامی کھ آنھا  �
 ۲شناسند، فاصلھٴ  ز منزل ھستند، باید سعی کنند بین خودشان و افرادی کھ نمیدر خارج ا

 متر را حفظ کنند.

اند و افرادی کھ با آنھا  بھ نوجوان خود یادآوری کنید کھ توجھ و بھ یاد داشتن جاھایی کھ بوده �
می تواند  اقدامات آنھا ھا ایمن بمانند. اند ، کمک خواھد کرد کھ ھمھٴ نیوزیلندی مالقات کرده

 کند. برای حفظ سالمت دیگران مفید باشد زیرا در ردیابی تماس کمک می

بھ فرزندتان یادآوری کنید کھ بعضی از افراد نوجوان ممکن است از ماسک صورت استفاده  �
کنند. ممکن است انجام این کار بخشی از شیوه ھای فرھنگی آنھا و یا مربوط بھ الزامات 

 را تشویق کنید کھ بھ انتخاب دیگران احترام بگذارند. بھداشتی آنھا باشد. آنھا


