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خبې اترې وکړې شي ؟
څنګه کېدلي شي چي ماشومان رسه د کرونا وائرس په اړه ر
ډېر ماشومان د کرونا وائس پر تله د پريشان او يرې ښکار دي  ،خصوصا تر هغ وروستو چ سکولونه بند کړې
شوي دي  ،ماشومان ددې په اړه فکر کوي چ هس نه دوي هم ددغ ناروغ ښکار ش او يا ځان ترې څنګه بچ
خبه وکړي ش ول چ د هغوي يره هم ختمه ش او هغوي
کول ش ؟ د ډېره مهم ده چ ماشومانو رسه ددې په اړه ر
وګبي
.ځان محفوظ ړ
ماشومان رسه د کرونا وائرس په اړه ګفتګو کولو په وخت "سيودي چلډرن "څرګند هداياتو باندې عمل کولو
کوشش وکړئ
ش او په ريښتياو توجو وساتلي شي۱.
خبيه وکړي ي
ماشومان يو په ژبه ر ي
کښ ر
کبي  ،ماشومانو ته په اسانه ژبه او ريښيتا مالومات
هغه ماشومان چ سم مالومات لري چرتا هم د يرې نۀ ښکار ږ
ورکړئ  ،ډېر زيات مالومات ورکول په ذهن بوج پرېوباش  ،د ماشومانو پوښتن او پريشانيان په غور واؤرۍ ځکه چ د
خبې معنا ولري
 .هغوي رسه کيدونک ر

ماشومان يو ته يد تحفظ احساس ورکړئ۲.
د غلط بيان څخه ډډه وکړئ او ماشومانو ته سم مالومات ورکړئ چ هغوي د تحفظ احساس ولري  ،وائرس ښکار
شوي زياتره تنان ډېر ناروغه نۀ وي  ،د ماشومانو او ځوانانو لپاره خطره ډېره کمه ده  ،ول بيا هم کرونا وائرس د هغه
چا لپاره خطرناک ګرځېدل ش څوک د وړاندې نه د صحت په اړه ستونزي لري  ،په شمول هغه ماشومان چ ډېر
ناروغه وي  ،ددې نه عالوه ډېر عمر لرونک ددې وائرس په آسانه ښکار جوړېدل ش  ،ماشومانو ته اوان چ کله بل
کبي ؟ ماشومانو ته د هم اوان چ کله هغوي ته د نزله زکام شکايت وي نو هغوي دې خپل
څوک ناروغه ش نو څۀ ږ
مشانو ته ضور وان  ،دغه وخت ډېره مهم ده چ کله ماشوم د وائرس ښکار تن رسه مېالو شوې وي يا بيا هغه په يو
کس ناسته کړي وي چرتا چ کرونا وائرس موجود وو
 .داش ځائ ر
ډاکب رسه رابطه کوي ځکه چ ړ
کس د ړ
ډاکب ددغ په اړه ضوري اقدامات پورته کړي  ،د
مش به په داش صورتحال ر
وائرس ښکار ماشومانو ته دې اوئيل ش چ هغوي دې څوارلس ورځو پورې تر کور پورې محدود وي ځکه چ دغه
وائرس بل چاته منتقل نۀ ش  ،هغه ماشومان چ ډېر زيات ناروغه دي هغه دې په فوري توګا هسپتال ته منتقل کړې
ش چ د هغوي بروقت عالج اوش  ،له بده مرغه دا وائرس د لس وينځلو او احتياط تدابب خپلولو وروستو هم
کس د ماشومانو هيڅ غلط نۀ وي  ،وائرس لګېدلو وروستو ماشومانو له
انسان ته لګېدل ش  ،وائرس لګېدلو ر
 .پېښمنه کېدل نۀ دي پکار او نۀ دې د هغوي پورې ټوق وکړل ش

ې وکړئ۳.
خب ي
کهالو او په اېماندرۍ ر
څبن مالومات ورکړي ش کوم چ هغوي د پريشان او فکر
ماشومانو غواړې چ هغوي ته د هغه څبونه باره ر
کس ړ
خبې موجود دي  ،دکوم په اړه چ
رسه مخ کوي  ،کرونا وائرس په اړه ډېر زيات غلط مالومات او غب حقيق ر
خبه کول پکار دي چ د هغوي شکونه ختم ش  ،ماشومانو او ځوانانو ته د
ماشومانو له د مشانو رسه ضور ر
مختلف رسچينو نه مالومات ميالويږي  ،ضوري نۀ ده چ ټول مالومات ريښتيا وي  ،ماشومان د هغه مالوماتو څخه
کس هم يره خورېدل
خپله ران لرل ش او هغه د نورو رسه رسيک کول هم ش  ،د کوم نه چ په نورو ماشومانو ر
کس مالومات
ش  ،په دې اړه ناروئي انسن ټيوټ آف پبلک هيلتهه په مشوره عمل وکړئ  ،کوم چ په انګريزۍ ژبه ر
خبونه ګورئ ځکه چ په وخت
خبونه کتل غواړي نو د هغوي رسه په ګډه ر
ورکوي  ،که چرې د لوئ عمر ماشومان ر
 .د هغوي د سوالونو ځوابونه ورکړئ

ې غور وکړئ۴.
ل لفظونو باند ي
خبو اتر يو په وخت خپ ي
ماشومان يو رسه د ر
خبې اترې د خپل پوه مطابق مطلب اوباش
خبې ياد سان او هغوي رسه شوي ر
 ،ماشومان د مور پالر نه اورېدل ر
خبو اترو په وخت احيتاط وکړي " ،قرنطي "او
" مشانو له پکار دي چ د ماشومانو په موجودګ ر
کس يو بل رسه ر
وبان "په رنګ لفظونه د پوه په بابله ګران ګرځېدل ش  ،د کوم نه چ ماشومان د خپل پوه په نسبت مطلب
 .اخستل ش او دغ ر
وچ هغوي د پريشان ښکار ش

ماشومان يو ته اطمينان ورکړئ۵.
کس علم پکار دے  ،د ټول نړۍ ملکونه
ماشومانو ته د وائرس ودرولو او د هغ متعلق د اقدامات پورته کولو باره ر
وائرس د خورېدلو په ضد اقدامات پورته کولو عمل روان کړې  ،او هم دغه وجه ده چ سکولونه بند کړي شوي دي
نصان هل ځل ځنډول شوي دي  ،دا وخت داش په زرګونو ړ
ډاکبان او نررس موجود دي کوم چ دې مرض
او غب
ر
کس اخته شوي تنانو مدد او عالج لپاره هر وخت تيار دي  ،ماشومانو ته اوان چ تاسو او نور خلک د هغوي خيال
ر
کس ده
 .ساتلو لپاره هر هغه څۀ کوي کوم چ ستاسو په اختيار ر

م خپل کردا ير تررسه کول شي۶.
ماشومان ه ي
کس په سم ډول مقابله کول ش خصوصا چ کله هغوي ته علم وي چ هغوي د خپل
ماشومان پہ سخت وخت ر
خبې اترې وکړئ چ هغوي د بېمارۍ نه بچ کېدلو او
طرف نه څۀ کردار لوبول ش ؟ ددې متعلق د هغوي رسه ر
 ،وائرس خورېدلو په ضد کوم کردار تررسه کول ش  ،کرونا وائرس د ټوچ يا ترنجېدلو په ذريعه هم خورېدل ش
وائرس نه بچ کېدلو لپاره لږ تر لږه شل سيکنډه پورې په صابن لس وېنځل ضوري دي  ،صابن باندې لس وېنځلو
دغه دورانيه د "هين برتهه ډے "ګان يا بيا د نغم وئيلو رسه هم تبېدل ش  ،ياده دي وي چ ټوخيدلو او ترنجېدلو
په وخت د ټشو پيباستعمال ضور وکړئ او د استعمال وروستو ن وغورځوئ  ،که چرې ټشو پېب نۀ وي نو د خپل
کس پان کېدل ډېر ضوري دي  ،د يواچ ستاسو د صحت معامله نۀ ده
مټ استعمال وکړئ  ،بيمارۍ په وخت کور ر
ول دې رسه نور خلک هم متاثره کېدل ش  ،په دې حواله ماشومانو رسه رسه ټولو له کردار تررسه کول پکار دي  ،د
يو ښه وخت دې چ په اتفاق و اتحاد او ذمه وارۍ مظاهره کولو رسه يوبل د کرونا وائرس نه بچ کولو لپاره کردار
 .ولوبول ش
آئ وېب پانړه وزټ کړئ ـ
د کرونا وائرس په اړه ي
بيخ نوي مالومات لپاره د ايف ايچ ي
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

