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  کودکان برای کرونا ویروس گیری همه درمورد اجتماعی داستان یک



مقدمه �

 همه مسئله چگونه که شده نوشته ها و معلمان قیم،  مادرها پدرو برای کتاب این
 قابل فهم بصورت 3 تا 8 سال سنین بین  کودکان را به  کرونا ویروس گیری
. دهند توضیح

 نفهمند است ممکن و باشد کودکان برای ترسناک دوران یک میتواند مسئله این
؟ میگذرد چه دنیا در اینکه یا و مبانند در خانه باید چرا که

 نگهداری کودکان از که دیگری افراد یا والدین که روشهایی بهترین از یکی
، بیایند کنار مسئله این با تا کنند کمک ها بچه تا به دهند اجنام میتوانند، میکنند
 و امنیت سن آنها ، از با مناسب اطالعات گذاشنت اشتراک به با که است این

 ویروس با مبارزه برای درتالش زیادی افراد که بیاموزند، و شوند مطمئن سالمتشان
. هستند
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 افتاده در شهر من عجیبی خیلی اتفاق 
است.  

 به میتوامن به مدرسه بروم ، نه میتوامنمن نه 
 به بازی برای میتوامن حتی بروم و نه پارک
 بروم. دوستامنخانه 

 بروند. مادر کار ر سمنیتوانند مادرم و پدر
 خرید به منیتوانند بزرگم پدر و بزرگ

بروند.  

.  میرسد به نظر خالی خیابان

. هستند کجا مردم منیدامن
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 به ماسک تلوزیون تویهمه 
 زده اند.  صورتشان

 از تلوزیون در پرستارها و دکترها
 پوشیده عجیبی لباسهای پاسر تا 
اند. 
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؟ کرده شهر ما تب آیا مادر، 

 شده؟ مریض شهر ما آیا 

؟ میرسند به نظر غمگین همه چرا

؟ هستند ناراحت و عصبانی مردم چرا

 خندان های چهره دیگر من چرا
؟ منیبینم
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 است.  مریض، شهر ما فرزندمبله 

کوید- اسمش که جدید ویروس یک
، میکند مریض است و انسانها را نوزده
 شده پخش دنیا مردم بین سریع خیلی

است. 

 را ویروس این، شهر ما هم متاسفانه
 است.  گرفته
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 نزد منیتوانند مردم چرامادر، 
 ویا بزنند آمپول بروند و دکتر
؟  بگیرنددارو 
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 این از مردم در حال حاضر خیلی، عزیزم
 اند.  گرفته را بیماری

 روز و شب پرستارها ها و دکترهمه 
 نتوانسته هنوز ولی هستند کارمشغول 

 احتیاج کمک به که کسانیاند به متام 
.  کنند کمک، دارند

 واکسنی تا میکنند سعی دانشمندان
 ببرد بین را از ویروس این که  بسازند
. میکشد طول کار این ولی
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 خواهم شد؟  مریض من هم آیا مادر، 
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 مریض کسی هر که دارد امکانالبته 
شود.  

 تو را از که بلد هستم روشی من ولی
 دارم. نگه مصون بیماری این

 است؟ به من راهی چه جالب، آن چه"
 ..." بگو مادر، به من بگو
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 " فاصله اسمش که میدهیم اجنام کاریما 
   " است.اجتماعی گیری

؟ چیست جمله این معنی

 و هستی مریض تو که است زمانیدرست مثل 
. نروی و به مدرسه مبانی در خانه باید

 به ما منتقل ویروس که مانیم میما در خانه 
.  نشود

 اگر که بینیم منی را هم دیگرفعال، افراد 
 منتقل دیگران به آنرا، باشد در بدن ما ویروس
. نکنیم
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 از خانه خارج که باشد الزم اگر
 نظرمیرسد به که کسانی ، از شویم
 به اگر. گیریم می فاصله هستند مریض
 ودهان و چشم، به زدیم دست چیزی

.  منیزنیمصورت خود دست 

 آب با را دستهایمان، آمدیم کهبه خانه 
 می ثانیه بیست از بیشتر و صابون گرم
 هایمان از دست کامال ویروس تا شوریم
 شود.    پاک
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 را خواهم کار این جالب، من حتما چه
 است؟  کافی شسنت دست آیا. کرد

 همه ما از هم اگر نباش. نگران، عزیزم
 به شخصی از ویروس، بگیریمفاصله 

 شد.  نخواهد منتقل دیگرشخص 

 و پدربزرگ و بابا و مامان، همچنین
 خواهیم خود را سعی  متام مادربزرگ

 این که کنیم مواظبت تا از تو کرد
. نکند سرایت به تو ویروس
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 ؟چیه میدونی، بعالوه

 متوجه شده اند همچنین دانشمندان
 برای  کودکان بدن دفاعی قدرت که

 خیلی جدید ویروس این درمقابلدفاع 
 است. بزرگساالن از قویتر

 را ویروس میتوامن من پس جالب، چه
 بدهم! بله! شکست
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 گیری صحبت از فاصله وقتی ولی
 معنی این به آیا، میکنیم  اجتماعی

 بازی دوستامن با منیتوامن من کهاست 
؟  کنم
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! توانی میبله، 

 پیغام، بزنی به آنها تلفن توانی می
 بصورت یا، و بزنی ایمیل، بفرستی
. کنی صحبت تصویری

 روی را فیلمی یا و ویدیو هم با میتوانید
.  کنید متاشا کامپیوتر
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 کنم صبر باید مدت چهمادر، 
 بازی دوستامن با بتوامن دوبارهتا 
؟  کنم

 خواهد بین از کی ویروس این
رفت؟  

 ویروس این بخاطر زیادی افراد آیا
 مرد؟ خواهند

. دامن منی، من اصال عزیزم
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 پرستاران و دکترها همه ولی
.  کنند میسخت تالش 

 را بیماری هیچ خواهند منیآنها 
. بدهنداز دست 

 روز چند برای دکترها از بعضی
 نتوانسته اند و نرفتهبه خانه خود 

.  ببینند خود را فرزنداناند 
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 هستند غمگین دکترها های بچه آیا 
؟  ببینند و مادر خود را پدر منیتوانند که
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 چون هستند غمگین خیلیبله، حتما 
 و مادر پدر مثل شما هر روز منیتوانند
.  ببینندخود را 

 که مادری و پدر داشنت به همچنین ولی
 و جان بجنگند ویروس این با توانند می

 می، افتخار دهندانسانها را جنات 
. کنند
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.  هستند بزرگی انسانهای جالب، آنها چه

! هستند من قهرمانانآنها 
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 برای که هستند زیادی قهرمانان
 می کمک ویروس این بامبارزه 
.  کنند

 میکنند سخت تالش دانشمندان
 تهیه را ویروس این واکسنتا 
. کنند

 که هستند بسیاریمردان و زنان 
 بیرون توانند منی که افرادی برای

، غذا کنند تهیهبروند تا غذا 
. میبرند
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 را در خوبی اطالعات نگاران روزنامه
 ما به با اینترنت ها و روزنامه و تلوزیون
.  میگذارند اشتراک

  

 تا هستند سخت در تالش زیادیافراد 
 نگه دور ویروس اینهمه مردم را از 

.  دارند
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 مردم خوب چقدر جالب،  چه-
�! هستند
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 خواهند اهدا پول و بابا مامان
 و دستکش و ماسک تا کرد

 چیزهای و پزشکیلباس 
 دکتر شود تا خریداری دیگر
 به که زمانی  پرستارانها و 
، میکنند کمک بیماران
 محافظت خودشان از بتوانند
 در امان ویروس این و از کنند
.  مبانند
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؟  کنم کمک میتوامن چطورمن 

؟ میکنی فکر چیخودت 
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 که کسانی و به بکشم نقاشی میتوامن
. بنویسم نامه کنند می کمک

 داستانهای کتاب و بازیها اسباب میتوامن
 شوم. سهیم نیازمند کودکان باخودم را 
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 لطف تو را این، فرزندم! خوبی فکر چه
! میرساند

  

 کمک به که هایی بچه تا به بیا
. کنیم کمک نیازدارند
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 در آن همه مردم که است نبردی این
 می مبارزه مشکل این با هم با دنیا
. کنند

 همه ویروس این با راه مبارزه بهترین "
 خود را سالم که است این گیر

 دیگران را به ویروس این و نگهداریم
!"  نکنیممنتقل 
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 خوب، من دستم را خواهم بسیار
  وکارهایمشست ، در خانه خواهم ماند 

 اجنام خواهم داد.   اینترنت طریقرا از 

، و مانیم می در خانه سالم ماندن با
، در برویم بیمارستان به که نیستالزم 
 از توانند می پرستاران و دکترها نتیجه
 خوبی به بیمارهستند که افرادی
. کنند مواظبت
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 با تا کنیم کمک هم با همگی باید
" اجتماعی گیری طرح " فاصله رعایت
! کنیم مبارزه ویروس این با

 درمتاس، مامان خوب بسیار"
!" میبینمت( تایم فیس)ویدیویی



  والدین برای یادداشتی 
   •

 تصاویر با ها رسانه در یا و کنند را جتربه روحی از ضربه نوعی  کرونا ویروس به خاطر دنیا دور کودکان که است ممکن، نوزده کوید ویروس  شیوعاز زمان 
.   شوند  مواجه ویروس این درمورد ترسناکی

 

 است. مشکل بسیار، کنند بازی دوستانشان با توانند منی دیگر چرا و بگیرند فاصله دیگران از باید چرا که مسئله این درک کودکان برای

 که است این دنبال به کتاب این

، کند مطمئن  سالمتیشان را از کودکانالف ( 

 ب، تالشند آنها در سالمتی برای همه که شوند، و متوجه کنند فکر مثبت چیزهای تا به کند هدایت سمتی را به کودکان( توجه 

، دهد مشارکت و سازد توامنند اقدامات به کمک برای را کودکان ( ج

.  کنند درک را اجتماعی گیری فاصله اهمیتد ( 
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 �والدین برای یادداشتی 

 آنها را از عزیزانشان که دارند نیاز کودکان، آید می بوجود ترسناکی مسئله هنگامیکه
. کنند مطمئن سالمتیشان

 خود نشان کودکان دوران سخت به این در بیشتری محبت عالقه و والدین که است نیاز
.  دهند

 استفاده با،  اجتماعی فاصله گیری رعایت با همزمان تا کنیم کمک کودکان به خواهیم می
. باشند دوستان خود در ارتباط با ها رسانهاز 

 کنند نگاه قهرمانان از بسیاری تا به سازیم توامنند را کودکان خواهیم می، همچنین
.  باشند دخیل گیر همه ویروس این با ودرمبارزه

. هستند قهرمانانه اعمالی" ویروس ندادن خوب از خود و انتشار مراقبت، " آخراینکهدر 
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