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کودکان ،نوجوانان و والدین گرامی،
در این بروشور اطالعات و راهنماییهای روانشناختی
فراوانی وجود دارد که میتوانند برای عبور از بحران
کورونا به شما کمک کنند.
آیا در حال حاضر خودتان در بیمارستان هستید؟ آیا
میخواهید بیشتر بدانید یا نگران ویروس کورونا
هستید؟ آیا پدر یا مادر هستید و میخواهید بدانید فرزند
شما به طور خاص به چه چیزهایی احتیاج دارد؟
این جزوه را با هم یا جداگانه بخوانید ،از بخشهای آن
استفاده کنید ،درباره فیل کوچولو بخوانید یا برای
کسب اطالعات بیشتر به وبسایتهای پیشنهادی سر
بزنید.

2

3

1

فیل کوچولو فکر میکند ،احساس میکند و انجام میدهد
سالم! من اولیور هستم .دوستهام من رو "اُولی" صدا میزنن.
وقتی به آینه نگاه میکنی ،چی میبینی؟ شما هم گوشهای گنده و
یه خرطوم بلند میبینید؟ این بیرون ماست .اما آیا میدونید ما یک
درون هم داریم؟ نه ،نه منظورم ریهها ،قلب  ...نیست
پس چی؟ اینکه میتونیم فکر کنیم و احساسات داشته باشیم.
و البته میتونیم کارهای زیادی با بدن خودمون انجام بدیم.
چیزی که احساس میکنیم ،فکر میکنیم و انجام میدیم همه و همه
روی هم تأثیر میگذارن .فلشهایی که اینجا در کنار من میبینید.

صبر کنید تا واستون توضیح بدم:
•اگه فکر کنم مامانبزرگ ممکنه مریض بشه،
ممکنه احساس ترس داشته باشم و گریه کنم.
•وقتی به مامانبزرگ زنگ میزنم ،فکر میکنم
مامانبزرگ حالش خوبه و احساس خوشحالی
میکنم.
•هر وقت احساس عصبانیت میکنم و به دوستام فکر
میکنم که االن مجبورم از اونا دور باشم ،وقتی
چیزی رو دوست ندارم ،ممکنه خواهرم رو
اذیت کنم.

 1.1فکر کردن
آیا تا حاال دقت کردید میتونید در مورد هر چیزی فکر کنید؟
بعضی وقتا به چیزای خوب فکر میکنم .مثالً وقتی در مورد بازی با دوستان فیل خودم فکر میکنم.
بعضی وقتها فکرهام خیلی جالب نیستن .مثالً وقتی فکر میکنم ممکنه مریض بشم .اگه مدام به این
موضع فکر کنم ،فکرهای ناراحتکننده بیشتری به سراغم میآد .گاهی وقتها به این فکرها "نگرانی"
میگیم .شاید شما هم گاهی اوقات این افکار رو داشتهاید؟ راستش این روزها خیلی چیز عجیب و غریبی
نیست .مامان و بابا هم بعضی وقتا فکرهای خوشایندی ندارند.
اصالً میدونستید نگرانیها رو میشه با یه گیاه گوجهفرنگی مقایسه کرد؟
گیاه گوجهفرنگی در ابتدا یه دانۀ خیلی ریزه .اگه از این دانه خوب مراقبت کنید و بهش آب بدید ،خیلی
سریع رشد میکنه و اولین گوجه فرنگی درمیاد .و اگه خوب از این گیاه مراقبت کنید ،به سرعت یک دسته
کامل از گیاه گوجه فرنگی خواهید داشت .خیلی سریع رشد میکنه.
نگرانیها هم همین طوره .مثل گوجه فرنگی خوردنی نیستن ،اما اگه به اونها زیاد توجه کنید ،رشد
میکنن .خیلی از بچهها زیادی به نگرانیهاشون توجه میکنن .اول با یه فکر کوچیک شروع میشه و
بعدش به سرعت به کوهی بزرگ از نگرانیها تبدیل میشه که به این سادگی نمیشه از شرش خالص شد.
اگه نگرانیهای زیادی داشته باشم ،نمیتوانم از شرشون خالص بشم؟ البته که میشه! کارهای زیادی
میتونید انجام بدید تا کمتر به نگرانیهاتون توجه کنید .کافیه به بوتههای گوجه فرنگی فکر کنید .اگه کمتر
بهشون توجه کنیم ،کوچیک و کوچیکتر میشن .فکرهای شما هم همینطوره .االن بیشتر در موردشون
بهتون میگم.

اما این همه فکر ،احساس و رفتار چطور کار میکنن؟
دوست دارید همراه من بخونید؟ خوب به شما خواهم
گفت.
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فکرکردن در مورد ویروس کورونا

میتونید افکار یا نگرانیهاتون رو با اولی نقاشی کنید:

فکرهایی که در این دوره دیوانهکننده کورونا به ذهنتون میآد ،چطور؟ چه فکرهایی دارید؟ بعضی از این
نگرانیها رو در خودتون تشخیص میدید؟
• دیگه نمیتونم دوستام رو ببینم
• پدربزرگ و مادربزرگم مریض بشوند
• حوصلهام خیلی سررفته
• مریض خواهم شد
فکرهای دیگهای هم دازید؟
• ……………………………………………………………………….....................................................................
• ……………………………………………………………………….....................................................................
• ……………………………………………………………………….....................................................................
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کمکهای اولیه برای نگرانیها
ممکنه این سؤال براتون پیش بیاد که با داشتن این افکار بد که مرتبا ً
میآن و میرن چه باید بکنید .میدونید وقتی من نگرانم گاهی اوقات
چه کاری انجام میدم؟ به یک سفر اکتشافی میرم تا ببینم افکارم
درست هستند یا نه .اسم این کار "به چالشکشیدن افکار" هست .این
کار رو میتونید با طرح این سؤال انجام بدید" :آیا آنچه فکر میکنم
درسته؟" پاسخ معموالً "نه" یا "نه کامالً" خواهد بود .در این
صورت ،میتونید فکر غیرمفیدتون رو با یه فکر مفید جایگزین
کنید.
مثالً ،وقتی فکر میکنید "دیگه نمیتونم دوستام رو ببینم" .آیا درسته؟
دیگه نمیتونم اونها رو ببینم؟ نه مثل وقتی که در هر صورت اجازه
رفتن به مدرسه رو داشتیم .این فکر که هنوز هم میتونید اونها رو به روشی دیگه ببینید ،ممکنه به شما
کمک کنه.
برخی از افکار میتونه به ما کمک کنه و برخی دیگه فایده کمتری دارن .افکار غیرمفید ممکنه باعث ترس،
عصبانیت و غمگینشدن شما بشه .افکار مفید میتونه به شما کمک کنه کمتر احساس غم ،ترس و عصبانیت
کنید.
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آیا در تالش هستید یه فکر مفید به جای یه فکر غیرمفید پیدا کنید؟ یه مثال واستون میزنم .در نقاشی زیر
میتونید با فکرهای خودتون این کار رو امتحان کنید.

دیگه نمیتونم دوستام
رو ببینم.

با دوستهام چت ویدیویی
میکنم.

پدربزرگ و مادربزرگم
مریض بشوند.

ما با ماندن در خونه
از پدربزرگ و مادربزرگ
خود محافظت میکنیم.

حوصلهام خیلی سررفته.

من میتونم کارهای سرگرمکننده
بیشتری همراه با مادر و پدر
انجام بدهم.
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بعضی اوقات سعی میکنم نگرانیهام رو یادداشت کنم .من همیشه این کار رو در یک زمان مشخص و در
یک مکان مشخص انجام میدم .من این کار رو برای مدت خیلی طوالنی انجام نمیدم تا دچار نگرانی مزمن
نشوم (مزمن یعنی شما به مدت طوالنی دچار یک مشکل یا بیماری میشوید) .من بعد از  10تا  15دقیقه
دیگر ادامه نمیدهم .این ایستگاه نگرانی منه .دوست دارید خودتون امتحان کنید؟ یک زمان و مکان مشخص
رو که احساس خوبی دارید ،انتخاب کنید .این کار رو بهتره در رختخواب یا درست پیش از خواب انجام
ندید .ساعت رو تنظیم کنید تا بعد از  15دقیقه زنگ بزنه .در طول این مدت همه نگرانیها اجازه دارن در
ذهنتون باشن .اونها رو در کتابچه نگرانیهاتون بنویسید یا در جعبه نگرانیهاتون بگذارید.
این کار رو میتونید با مادر یا پدر یا به تنهایی انجام بدید .اگه در زمانهای دیگه احساس نگرانی زیادی
کردید ،سعی کنید با خودتون بگید" :نگرانیها ،من موقع ایستگاه نگرانی به شما گوش میدم ،نه حاال ".بعدش
سعی کنید به کارهایی که در حال انجامشون بودید ،به عنوان مثال بازی یا کمک به دیگران ،ادامه بدید .بعد
از مدتی یاد میگیرید کاری کنید که نگرانیهاتون فقط موقع ایستگاه نگرانی به سراغتون بیان ،نه در
زمانهای دیگه.
میتونید یک دفترچه یادداشت نکات مثبت هم داشته باشید .تو این دفترچه میتونید دو یا سه چیز خوب و
مثبت رو که هر روز تجربه میکنید ،بنویسید .همینطور میتونید چیزایی رو تو اون بنویسید که به
خاطرشون سپاسگزار هستید .این کار رو میتونید همراه پدر یا مادر یا به تنهایی انجام بدید .اگه نوشتن
واستون سخته یا خیلی سرگرمکننده نیست ،هر وقت خواستید میتونید به جاش یه نقاشی بکشید!
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 2.1احساسکردن
خوب ،در مورد فکرکردن واستون صحبت کردم .اما احساسکردن چطور؟
احساسات زیادی وجود دارند! احساساتی رو که میدونید بنویسید......................................................... :
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
احساساتی که در این دوره دیوانهکننده کورونا به ذهنتون میآد ،چطور؟ بعضی اوقات غمگین میشم چون
دلم واسه دوستان و خانوادهام تنگ میشه .از دیگران شنیدهام که گاهی از پرستاران و پزشکان که به
خوبشدن و مراقبت از بیماران کمک میکنن ،تشکر میکنن.
اگه دوست دارید ،میتونید روی این نقاشیها جایی از
بدنتون رو که مثالً وقتی میترسید اون رو احساس
میکنید ،بکشید .یا وقتی خوشحالید .یا عصبانی هستید.
یا غمگینید .از رنگی که برای احساستون مناسبه،
استفاده کنید .احساستون رو روی نقاشی بنویسید
یا نشون بدید.
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حاال باید با همه این احساسات چه کار کنید؟
هیچ کاری ،همونجا میتونن بمونن! احساسات شما کامالً طبیعی هستن .بعضی وقتها خودم با وجود این همه
احساسات کمی گیج میشم .بعضی وقتها خیلی بزرگ میشن .اون وقته که دوست دارم در موردشون با مادر،
پدر یا شخص دیگهای صحبت کنم .اونها به من کمک میکنن تا وقتی خودم نمیدونم چه احساسی دارم،
احساسم رو درک کنم.
آیا خودتون میخواید این موضوع رو به کسی بگید ،اما نمیدونید چطور؟ میتونید یه دماسنج احساس
بسازید .میتونید با کمک گیره لباس احساس خودتون رو نشان بدید .حوصله ساخت کاردستی رو ندارید؟
میتونید از مال من استفاده کنید .در صفحه بعدی هستن.
کشیدن تصویری از احساسم گاهی به من هم کمک میکنه .و بعضی وقتها دوست دارم بعدا ً اون رو به شخص
دیگهای نشون بدهم .و بعضی وقتها دوست ندارم.
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بدن
آیا تابهحال چیزی در مورد عالمتهای بدن شنیدید؟ بدن ما احساسات ما رو به ما خبر میده .و اگه خیلی
دقیق گوش کنید میتونید اونچه بدنتون بهتون میگه رو کشف کنید.
وقتی عصبانی هستم احساس میکنم دستهای فیلی من مشت میشن و حس میکنم تمام عضالتم سفت
میشن .وقتی میترسم ،گاهی اوقات یه احساس دیوونهکنندهای تو دلم احساس میکنم ،حتی گاهی وقتها
شکمم درد میگیره .بعضی وقتها به نفسزدن میافتم .وقتی عاشق کسی میشم ،دقیقا ً انگار تو دلم پروانه
بال بال میزنه .اینها عالمتهای بدن هستند .تعداد بسیار بیشتر از این وجود داره .و ممکنه احساسات
کامالً متفاوتی داشته باشید .بعضی از این عالمتها رو میتونید در من ببینید...
شما هم از این عالمتهای بدنی دارید؟ خیلی کنجکاو هستم در موردشون بدونم ...دوست دارید اونها رو
نقاشی کنید یا رنگ کنید؟
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کمکهای اولیه برای آرامش
میدونید وقتی حالم خوب نیست و استرس دارم گاهی اوقات چیکار میکنم؟ یه تمرین آرامش انجام میدم.
تمرین چی؟ کلمه سخته ،نه؟ به داستانی گوش میدم تا بهم کمک کنه آرامش کامل داشته باشم .کمک میکنه
تا ماهیچههام رو شل کنم و زیاد به نگرانیها توجه نکنم .وقتی مامان یا بابا واسم داستان میخونن ،احساس
خوب و آرامشبخشی دارم .اما این همون نیست .تمرین آرامش یه داستانه که کارهایی رو که برای کمک به
آرامش شما الزمه به شما میگه .در بعضی از تمرینات به تنفس خودمون توجه میکنیم .این کار میتونه به
آرامش شما مثالً وقتی که نمیتونید خوب بخوابید ،کمک کنه.
از قبل با این تمرینات آشنا هستید؟ به این وبسایت سر بزنید.www.uza.be/relaxatiekinderen :

 3.1رفتار
در ابتدای این جزوه واستون گفتم که فکر ،احساس و رفتار با هم کار میکنن .با موارد زیر آشنا هستید؟

اما میدونی چیه؟ اگه احساس خوبی نداریم و میخوایم دوباره احساس بهتری داشته باشیم ،میتونیم کارهایی
انجام بدیم که باعث بشن احساس بهتری داشته باشیم .وقتی خیلی عصبانی هستم ،لگدزدن به توپ در حیاط
کمک میکنه .عجیب غربیه ،نه؟ فکر میکنم به این دلیله که همه اون فکرها مدتی از سرم بیرون میره.
آیا قبالً خودتون چیزهایی تجربه کردید که انجامدادن اونها به شما کمک کنه احساس بهتری داشته باشید؟
(مثل ساخت کاردستی)
•
•
•
•
•

شاید هم دوست دارید تنها باشید و کار بیسروصدایی انجام بدید؟ مثل خوندن کتاب ،نقاشی ،درستکردن
پازل...،
ممکنه احساس کنید تو دلتون جمع شده و هر لحظه ممکنه درست مثل آتشفشان فوران کنه .شاید دوست
داشته باشید به توپ محکم لگد بزنید ،طناب بزنید ،تاببازی کنید ،تو بالش فریاد بزنید... ،
شاید انجام یه بازی خوب مفید باشه
شاید بخواید با یه دوست یا یکی از اعضای خانواده تماس بگیرید؟ دیدن همدیگه از طریق چت ویدئویی
هم میتونه خیلی سرگرمکننده باشه.
شاید اونقدر ناراحت باشید که نخواید تا مدتی هیچکسی رو ببینید .این کار هم میتونه کمک کنه،
اما ممکنه بعدا ً حرفزدن با کسی در مورد احساستون مفیدتر باشه .مامان و بابا دوست دارن با اونها
صحبت کنید.

آیا تابهحال شنیدید شخصی هنگام عصبانیت یا ترس بلند فریاد بکشه؟ یا وقتی احساس شادی یا خوشحالی
میکنن با صدای بلند بخندن؟ شاید بعضی وقتها گریه شدید میکنید و نمیدونید چطور گریهتون رو قطع
کنید .وقتی خیلی عصبانی هستم ،گاهی وقتها با پاهای سنگینم محکم روی زمین میکوبم .و وقتی
خوشحالم گاهی وقتها آواز میخونم و باال و پایین میپرم .اونقدر محکم که زمین بلرزه .بعضی وقتها
اونقدر نگران میشم که از بابا و مامانم سؤاالت زیادی میپرسم .و بعضی وقتها ،فقط وقتی اين سؤاال
رو پرسيدم ،میتونم بخوابم .گاهی وقتا اونقدر میترسم که مجبورم همه کارها رو خودم انجام بدم ،مثالً یه
آهنگ رو ده بار تو سرم میخونم یا بیست بار دستام رو میشورم .این کارا باعث میشن به نظر برسه
ترسم کمتر شده ،اما راستش باعث ترس بیشتر من میشه.
ما کارها رو مطابق با احساس و فکرمون انجام میدیم .این به این معنا نیست که اینها همیشه به ما کمک
میکنن.
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وقتی عصبانی یا غمگین هستید یا میترسید ،چه چیزی به شما کمک میکند؟
درموردش فکر کنید و اگه خواستید اونها رو در جدول زیر بنویسید:

عصبانی

ترسیده

و شاید نکات فیلآموز من هم کمک کنن .اونها رو پشت سر هم لیست کنم؟
• مقابله با افکار غیرمفید و ایجاد افکار مفید
• جعبه نگرانی و ایستگاه نگرانی
• تمرین آرامش
• دفترچه چیزهای بامزه
• دماسنج احساسات
• رسم احساسات
• صحبت در موردش با شخص دیگهای
واو ،چیزهای زیادی گفتم .امیدوارم از انجام تمرینات لذت برده باشید .یه نکته خیلی مهم دیگه دارم که
نباید فراموش کنید:
اگه فکر بدی دارید ،نگران هستید یا احساس خاصی دارید که واقعا ً نمیدونید باهاش چکار کنید ،همیشه
میتونید از مامان و بابا کمک بخواید .اونها آماده هستن در این مورد با شما صحبت کنن.

غمگین
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مقابله با ویروس کورونا:
برای کودکان و نوجوانان
این روزها برای همه اضطراب و بالتكليفی به همراه داشته است .به همین خاطر میخواهیم از شما
پشتیبانی کنیم .در اینجا وبسایتهایی را آوردهایم که در آنها میتوانید اطالعات مفیدی پیدا کنید.

 1.2ویروس کورونا چیست؟
آیا در مورد ویروس کورونا سؤالی دارید و دوست دارید درباره آن بیشتر بدانید؟ پس میتوانید
به وبسایتهای زیر نگاهی بیندازید:
• در وبسایت  www.zitdazo.beدر زیر قسمت "بالگ" میتوانید فیلمی را در مورد ویروس کورونا
ببینید)ʹKinderfilmpje legt coronavirus uitʹ( .
• در وبسایت  www.dewegwijzer.orgبروشوری در مورد ویروس کورونا قرار دارد.
(ʹ)www.dewegwijzer.org/hallo-ik-ben-corona/ ،ʹIk ben Corona0
حتما ً از مادر ،پدر یا شخص مطمئنی سؤال کنید.
به کدام وبسایتها میتوانید مراجعه کنید؟
• وبسایت  www.noknok.beمخصوص نوجوانان  12تا  16ساله است .از این وبسایت دیدن کنید،
اطالعات و تکالیف جالبی را در آنجا خواهید یافت .همچنین میتوانید حساب  NokNokخود را ایجاد کنید.
با این حساب ،عالوه بر امکانات دیگر ،میتوانید یک دفترچه یادداشت داشته باشید و ورزش کنید.
• به عنوان یک نوجوان/جوان  11تا  24سال ،میتوانید مقاالت مختلفی در مورد ویروس کورونا
و نحوه کنارآمدن با برخی از مشکالت ناشی از آن مانند بیحوصلگی ،تنش و ترس در وبسایت
 www.watwat.beپیدا کنید.
• از طریق وبسایت  www.awel.beمقاالتی برای مطالعه پیدا خواهید کرد ،و همچنین
میتوانید مستقیما ً با یک مشاور صحبت کنید.
• پذیرش تلفنی خدماتی است که از طریق آن میتوانید با یک ارائهدهنده مشاور تماس گرفته یا صحبت کنید.
این سرویس رایگان و ناشناس است .اطالعات بیشتر را میتوانید در وبسایت www.tele-onthaal.be
ببینید.
• همچنین به عنوان یک جوان/نوجوان میتوانید به وبسایت  www.caw.be/jac/مراجعه کرده و با
مددکاران اجتماعی چت کنید ،تماس بگیرید یا از طریق ایمیل در ارتباط باشید.
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مقابله با ویروس کورونا :برای والدین
این روزها برای همه اضطراب و بالتكليفی به همراه داشته است .به همین خاطر میخواهیم از شما
پشتیبانی کنیم .از بخش روانشناسی کودک ،چند ابزار را فهرست کردهایم که میتوانید برای شروع
استفاده کنید.
چگونه متوجه میشوید فرزندتان از چیزی ناراحت است؟
عالمتهای مختلفی وجود دارد که ناراحتی کودک شما را نشان میدهد .در زیر عالمتهای شایع را
مرور میکنیم .هرگونه تغییر محسوس در رفتار وی میتواند یک عالمت احتمالی باشد ،به عنوان مثال:
• بیخوابی ،از خواب پریدن ،کابوس دیدن ،شبادراری
• کاهش اشتها
• ترس از تنهایی
• شکایات جسمی ناشی از استرس (درد معده ،سردرد ،خستگی)...
• توجه طلبی
• کنارهگیری از دیگران
چگونه با کودک خود صحبت میکنید؟
آیا کودک شما درباره ویروس کورونا سؤال میکند ولی مطمئن نیستید از کجا شروع کنید؟ نظر کودک
خود را در مورد آن نظر بپرسید .با این روش خواهید فهمید که خطاهای احتمالی ذهنی و احیانا ً تخیالت
آزاد او کدامند .این به شما فرصتی میدهد تا در صورت لزوم تصحیح کنید و با نیازهای فعلی کودک خود
ارتباط برقرار کنید .همچنین به شما به عنوان والدین امکان میدهد تا به صورت هدفمند پاسخ دهید .به
خصوص در مواقعی که هرج و مرج برای خود هم قابلهضم نیست ،یافتن یک دید کلی همیشه آسان
نیست .همچنین برای گفتن "نمیدانم" یا "بیا با هم جواب را پیدا کنیم" جرأت و آمادگی داشته باشید.
بازدید از لینکهای زیر میتواند مفید باشد .اگر الزم شد بگویید بعدا ً دوباره سراغ آن خواهید رفت و در
مورد زمان قطعی این کار نیز به توافق برسید.
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بسیار مهم است با کودک خود به روشی صادقانه و متناسب با سن او صحبت کنید.
کودکان و نوجوانان حق دریافت این اطالعات را دارندو نیازمند آن هستند.
• در وبسایت  ، www.zitdazo.beدر بخش "بالگ" مقاالت مختلفی حاوی نکاتی درباره گفتگو با
کودک در مورد کورونا مشاهده خواهید کرد .همچنین فیلمی در آن پیدا خواهید کرد که در مورد
ویروس کورونا به زبان قابلدرک برای کودک توضیح داده شده است.
• در وبسایت  www.dewegwijzer.orgاین موارد را پیدا میکنید:
 بروشوری که ویروس کورونا را برای کودکان توضیح داده است،ʹIk ben Coronaʹ( .)www.dewegwijzer.org/hallo-ik-ben-corona/
 یک راهنما برای والدین و معلمان همراه با نکات اضافیwww.dewegwijzer.org/moet-ik-( .)bang-zijn-van-het-corona-virus-gids-voor-ouders-en-leerkrachten/
• یا از این صفحه دیدن کنیدwww.nctsn.org/resources/parent-caregiver-guide-to- :
2019-helping-families-cope-with-the-coronavirus-disease
همچنین در مورد احساس کودک خود و یا آنچه در ذهن او میگذرد ،بپرسید .مهم است فضای کافی برای
احساسات مختلفی که این مسئله در کودکان ایجاد میکند نیز وجود داشته باشد:
• کودکان ممکن است سؤاالت مشخصی نیاز داشته باشند (به عنوان مثال :واست سخته مادربزرگت رو
نمیتونی ببینی؟)
• کشیدن تصاویر میتواند به شما در گفتگو درباره این احساسات کمک کند .همچنین کتابچه "من کورونا
هستم" را ببینید.
مهم است بدون اینکه الزم باشد در تمام طول روز این کار انجام شود ،هر روز به کودکتان فرصتی برای
طرح سؤاالت و نگرانیهایش بدهید .میتوانید یک زمان معین برای نگرانی انتخاب کنید .به عنوان مثال،
موقع آن مشخص شده است ،اما کودکتان میداند که برای فرصتی ایجاد میشود:
• هر روز یک زمان ثابت (نه قبل از خواب) و یک مکان ثابت انتخاب کنید.
• همچنین سعی کنید زمان نگرانی را با آهنگ یا زنگ ساعت مشخص کنید.
• برای افکار ،احساسات و سؤاالت جا بگذارید.
• از کودک خود بخواهید این افکار و احساسات را بنویسد یا بکشد.
• کار را با نوشتن افکار یا اتفاقات مثبت به پایان برسانید (به عنوان مثال :من غذای موردعالقه خود را
خوردم .بعدا ً میتوانم با مادربزرگ اسکایپ کنم).
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چگونه در خانواده خود آرامش ایجاد میکنید؟
به عنوان پدر و مادر میتوانید با ایجاد روتینهای روزمره به فرزند خود کمک کنید تا استرس و
اضطراب را برطرف کند .کودکان به ساختار و قوانینی نیاز دارند که شفافیت و آرامش روانی فراهم
میکند .فرزندتان به شما به عنوان الگویی برای کنارآمدن با این شرایط نگاه میکنند.
• یک برنامه روزانه حاوی تنوع کافی کارها و لحظات آرامش تنظیم کنید .این کار را میتوانید همراه با
فرزند خود انجام دهید.
• خالقیت به خرج دهید و برنامه روزانه زیبایی درست کنید .در فعالیتها تنوع ایجاد کرده و ایدههای
جدید را کشف کنید.
• چندان خالق نیستید؟ در وبسایت  www.sclera.be/nl/vzw/homeآیکونهای زیادی وجود دارد
که میتوانید از آنها برای تصویرسازی برنامههای روزانه استفاده کنید.
ارتباط با خانواده و دوستان و نیز پایبندی تا حد امکان به برنامه زندگی روزمره مهم است.
• هر روز میتوانید زمانی معین برای چت ویدئویی با خانواده یا دوستان خود داشته باشید.
• از فرزند خود بخواهید برای عزیزانتان نامه ،کارت پستال یا نقاشی درست کند.
به عنوان والدین ،برای نگرانیهای خود در مورد فرزندتان به كجا میتوانید مراجعه كنید؟
• در وبسایت  www.opvoedingslijn.beمیتوانید جزئیات تماس را برای دریافت راهنمایی به
صورت ناشناس از یک ارائهدهنده خدمات مراقبتی پیدا کنید.
• میتوانید با ( Centrum Algemeen Welzijn (www.caw.beتماس بگیرید.
• پذیرش تلفنی خدماتی است که از طریق آن میتوانید با یک ارائهدهنده مشاور تماس گرفته یا صحبت کنید.
این سرویس رایگان و ناشناس است .اطالعات بیشتر را میتوانید در وبسایت
 www.tele-onthaal.beببینید.
• اگر مدام دچار سردرگمی میشوید ،همواره میتوانید با یک روانشناس/متخصص آموزش درمانی برای
خود یا فرزندتان تماس بگیرید .در حال حاضر راهنمایی به صورت آنالین انجام میشود ،اما پشتیبانی
را میتوان ارائه داد .اطالعات تماس را میتوانید از پزشک خودتان دریافت کنید و یا شخصا ً میتوانید
از طریق  www.vvkp.be/zoek-psycholoogجستجو کنید.
رسیدگی به اختالفات خانوادگی در بحران کورونا
ما به پوستر زیر که حاوی نکاتی برای رفع اختالفات است مراجعه میکنیم.
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