
                                               

Sprache: Dari (Afghanistan) 

 

حما�ت کنم ؟ ص�اقداما�� اجرا و  چطور  � توانم کودک خود را در   
قانو�+  *ای )'رستقا%ل توجه  والدین  و   

 
& ع��ز و %$رست های ع��ز والدین   

 
ا9طندانتان برای فرز  ،هفته ها دو (ارە تدر+س(عد از  وع @ شود. (ه دل>ل %: که ،قانون جد9د در دوران مکتب اجرا خواهد شد  خاص در مCاتب %:

U نظم و انضQاط  آن که رعا9ت  ،برای همه غKL عادی است KVدر و�ژە برای معتلم YZ  UZ[ (گ]�م  %$رستاLخواهد داشت. شما (ه عنوان والدین 9ا به
  برای حفاظت از صحت شان در نظر گرفته شدە است.   قواعد  ت کن>د. اینقانوUZ @ توان>د کودbان تان را همراa و حما9

) نgاد (Kreiselternbeirat ،   صحتادارە ،  ناح2ه *ا،   نمایندە 0ان ش-ر مار,ورک ]hیjkو ت l<در امور تعل ]Zو هم چنان ادارە  حمایوی و مشور
  همرای کن>د.      غاز  دوjارە  مکتب  آمادە و (ا هم این  معلومات را ته>ه کردن ، تا شما کودbان تان را برای آ مAاتب دول?� 

       
>د. شیوە  و ط�kقه  هکه چگونه در مورد کرونا صحQت @ کن>د. (ه سواالت کودbان تان qاسخ د  ،توجه داشته (اش>د شما �ک الFو �ا مثل  *س2Cد :  

را آموزش ده>د. این @ تواند ترس و  پk+شاUZ را bاهش (دهد و همچنان قوی عمل کند. (ا کودک ، دانتان (ا رهنمود ها برخورد  کند نکه چگونه فرز 
ا9ط اس|ثناتان ( موزش ده>د. آ ا ر  ا�تمجول رعا9ت فاصله  انها توضیح (ده>د.  و رهنمود های ط�h  و اصآفع~ را (ه  Z{ ه آرا@ صحQت کن>د، %:

U مبتال نکنندان شما در امان (که فرز ،این (اعث @ شود  KLد. ماند و د9گران را ن<   

+ ابتدا�I ذ�ل  LMح (ده>د.  قوان  : (ا9د همرای کودک 9ا اطفال تان حرف بزن>د و (ه صورت سادە برا�شان %:

  را رعا9ت نما9د. ( (ه 1,5فاصله ای ]Lم  kطور مثل تق 
�
 شک (ادی )و ه اندازە ت9ا ( (ه طول تختخواب �Qا

 : Iتاشو   / چوب گز (ا   را*نما� �Zچو ]Lچقدر فاصله است.  �5,1شان (ده>د، که م ]Lم  

  آ(ه ]Zا 9اد (ده>د، دست تان خود را  (ا آب گرم� %د و صابون  برای مدgدهند.  ( مخصوص س|شو تان>ه ش 30ا ت 20ن 
�
 ا

U (ه �شناب � دس|ش، پ�ش از غذا خوردن  �ــــحشدن (ه تعمKL مکتب و (عد از تفk (عد از  داخل  ]Vعد  یو ، (عد از  رف) ،
U � خا   کردن بیUh ، عطسه زدن و %فه کردن )   KVاز ف 

  % انفه قسمت داخ~ ارنج تان را (ه دههن¡ام عطسه و  KLد. �تان (گ 

  .ه صورتتان دست نزن>د)  

 

 ا(  تکه ن¤U 9ا qارچه پ£Qه ای کفا9ت @ کند ) در وسا9ل نقل>ه شgری الزا@  برای پوشش د*ان و بی?+ ماسک  
�
  در  ،داشته (اش>د  توجه ست. لطفا

  و بیUh در مCاتب تان  انبرای  پوشش ده اصول و توص>ه های  ماسک

 : Iانتخاب کن>د، که (ه کودک تان احسا ا همرا (ا کودک تان ماس¦9کج  ر*نما� Uhبرای پوشش دهان و بی) ]Lgدهد. 9ا ب) ]hس راح �Z گ]�م (ا عالقه
 9ا  در ج�kانطرز استفادە درست را د ،پوشد. و در ضمن تم�kن کن>د 

§
�د ل تان کودک 9ا اطفا،خ�kد  ر مح>ط خانوادە̈  �Lا پوشش  تا  ،را (ا خود ب)

 د ک عادت و در شgر و (ازار �Z پوشماس
�
ک خود (ه ز ماستا  ا، ک�سه (دهد � 9ک qا©ت کودbان تان برای   . برای حفاظت 9ا نگgداری ماسک لطفا

  درجه سانh[ گراد شسته شود.  60. ماسک (ا9د (عد از ختم مکتب (ا آ�Z گرم در  دمای  د نحو خوب حفاظت کن

 

وری که شامل   U« د (ا خود و مکتب @ ش قلم ، کتا%چه و کتابتوجه داشته (اش>د که کودک تان تمام مواد
ند . ،  ب>اورد، چون اجازە ن�ست KLد9ل 9ا  قرض (گQکه دا�ش آموزان م>ان خود قلم و کتاب  را  ت 

 
ن تا تغیKL و تQد9ل �شود. در ضم ،نام کودک تان را بن]+سد نوش2د�+   ظروف نگهدارندە غذا و بوتلروی  

 پ�شنهاد @ شود، که دستمال مرطوب برای مسKL راە (ا خود داشته (اشند. 
 

̀_ــــح و در ج�kان   مس\L مکتبکه در   ،وری کن>د آبرای کودbان تان 9اد    فاصله را رعا9ت،  از  دست دادن و تف
 بوس>دن هم د9گر خود داری نما9د. 

 

سايت ما پيدا کنيد. برا می توانيد از و اقداماتی صحیمعلومات بيشتر در مورد   

(www.marburg-biedenkopf.de) 
 


