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 بچوں ےس کرونا وائرس ےک متعلق کس طرح بات چیت کریں؟
 

 جب ےس اسکول بند ہوئی 
ً
۔ خصوصا ۔ بچے اس بات کو  کئی بچے کرونا وائرس کو لیکر پریشان اور خوف کا شکار ہیں ہیں

وری ہے کہ   ؟ یہ بہت ضر لیکر فکرمند ہیں کہ کہیں وہ بیمار نہ پڑجائیں یا وہ کس طرح اس وائرس ےس بچ سکتے ہیں
 بچوں ےس اس متعلق بات یک جائی تاکہ ان کا خوف ختم ہو اور وہ خود کو محفوظ تصور کریں۔

  

یک درج ذیل ہدایات پر عمل   "سیو دی چلڈرن ناروے" بچوں ےک ساتھ کرونا وائرس ےک بارے میں گفتگو کرئے ہوئی 
 کرئر یک کوشش کریں۔

 

 1۔ حقائق پر توجہ مرکوز رکھیں اور بچوں یک زبان استعمال کریں

 

۔ بچوں کو آسان زبان میں وائرس ےس متعلق حقائق   اچیھ طرح ےس باخبر رہنر واےل بچے زیادہ خوف کا شکار نہیں ہوئے
۔ بچوں ےک سواالت اور پریشانیوں اور معلومات فراہم کریں۔ بہ ت زیادہ معلومات ذہن پر بوجھ ثابت ہوسکئے ہیں

 کو غور ےس سنیں تاکہ ان ےک ساتھ ایک بامعئر گفتگو ہوسےک۔ 

  

 2۔ بچوں کو تحفظ کا احساس دالئیں 

 

کا شکار   غلط بیانر ےس گریز کریں اور بچوں کو درست معلومات فراہم کریں تاکہ انہیں تحفظ کا احساس ہو۔ وائرس
۔ بہرحال، کرونا وائرس ان   ۔ بچوں اور نوجوانوں ےک لتی خطرہ بہت کم ہے بننر واےل زیادہ تر افراد شدید بیمار نہیں ہوئے
افراد ےک لتی خطرناک ثابت ہوسکتا ہے جنہیں پہےل ےس یہ صحت ےک متعلق مسائل درپیش ہوں، بہ شمول وہ بچے جو  

۔ بچوں کو بتائیں   بہت زیادہ بیمار ہوں۔ اس ےک عالوہ کئی  عمر رسیدہ افراد بیھ اس وائرس کا آسان شکار بن سکتے ہیں
؟ بچوں کو یہ بیھ سمجھائیں کہ جب انہیں نزلہ زکام یک   کہ جب وہ یا کونی اور بیمار ہوتا ہے تو اس ےس کیا ہوتا ہے

وری ہے جب بچ ہ وائرس کا شکار شکایت ہو تو اس ےس متعلق کیس بڑے کو آگاہ کریں۔ یہ اس صورت میں بہت ضر
۔   بننر واےل کیس فرد ےس رابےط میں رہا ہو یا پھر وہ کیس اییس جگہ ےس ہوکر آیا ہو جہاں کرونا وائرس موجود ہے

وری اقدامات کریں۔ وائرس   اییس صورتحال میں بڑا فوری طور پر ڈاکبر ےس رابطہ کرے گا تاکہ ڈاکبر اس ےس متعلق ضر
تک گھر میں رہنر کا کہا جائی گا تاکہ دورسے افراد کو وائرس منتقل نہ ہو۔ وہ بچے   کا شکار بننر واےل بچوں کو چودہ دن

جو بہت زیادہ بیمار ہوں، انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا جائی گا تاکہ ان کا بروقت عالج ہوسےک۔ بدقسمئے ےس  
۔ وائرس لگتر میں بچوں یک غلیط  ہاتھ دھوئر اور احتیایط تداببں اختیار کرئر ےک باوجود بیھ یہ وائرس لگ سکت ا ہے

۔ ۔ وائرس لگتر یک صورت میں بچے کو پشیمان نہیں ہونا چاہنی اور نہ یہ اس کا مذاق اڑانا چاہنی  نہیں ہونے
  

 3۔ ایمانداری ےس کھل کر بات کریں

  

وں ےک متعلق تفصیالت کا علم ہو جو انہیں پریشان اور فکر مند  ر ۔ کرونا   بچے چاہنے ہیں کہ انہیں اییس چبں بنانے ہیں
ور   ۔ اس ےس متعلق بچوں کو بڑوں ےس ضر حقیقے باتیں موجود ہیں وائرس ےک متعلق بہت ساری غط معلومات اور غبں

بات کرنر چاہنی تاکہ ان ےک شکوک و شبہات ختم ہوں۔ بچوں اور نوجوانوں کو مختلف ذرائع ےس معلومات ملئے  
وری نہیں کہ تمام معلومات درست ہوں۔ ب ۔ ضر چے ان معلومات ےس اپئر رائی قائم کرسکتے ہیں اور اےس دورسوں ےک  ہیں

ر انسئر ٹیوٹ آف   ۔ اس حوالہ ےس ناروئیں ، جس ےس دورسے بچے خوفزدہ ہوسکتے ہیں یک بیھ کرسکتے ہیں ساتھ رسر
۔ اگر بڑی عمر ےک بچے   پبلک ہیلتھ ےک مشورے پر عمل کریں، جو انگریزی زبان میں تمام معلومات فراہم کرنے ہے

نامہ دیکھیں تاکہ ان ےک سواالت کا جواب دیا جاسےک۔  یں دیکھنا چاہنے ہیں تو ان ےک ساتھ مل کر خبر  خبر

  

بات کرتے ہوتے اپنے الفاظ پر غور کریں بچوں ےس   ۔  4 

 

بچے والدین یک بتائ ہونی باتیں نوٹ کرئے ہیں اور ان ےس ہوئر وایل بات چیت ےس اپئر سمجھ ےک مطابق مطلب نکالتے  
۔ ۔    ہیں  میں آپس میں بات کرئے ہوئی احتیاط کرنر چاہنی

ی
بڑوں کو بچوں یک موجودیک جیےس  "وبانی "اور  "قرنطینہ"

، جس ےس بچے اپئر سمجھ ےک متعلق مطلب اخذ کرئے ہیں اور وہ پریشانر   الفاظ سمجھنر میں مشکل ثابت ہوسکتے ہیں
۔   میں مبتال ہوجائے ہیں

  



 5۔ بچوں کو اطمینان دالئیں 

  

۔ دنیا بھر ےک ممالک  بچوں   وری اقدامات ےک بارے میں علم ہونا چاہنی کو وائرس یک روک تھام اور اس ےس متعلق ضر
۔ ییہ وجہ ہے کہ اسکول بند کتی گتی اور غبں   کرونا وائرس کو پھیلنر ےس روکنر ےک لتی ہر ممکن اقدامات کررہے ہیں

۔ اس وقت ایےس ہزاروں ق ز اور نررسر موجود ہیں جو اس بیماری میں  نصانر رسگرمیاں معطل کردی گئی ہیں ابل ڈاکبر
۔ بچوں کو بتائیں کہ آپ اور دیگر افراد ان کا خیال رکھنر لتی وہ سب   مبتال افراد یک مدد اورعالج ےک لتی ہر وقت تیار ہیں

۔    کچھ کررہے ہیں جو آپ ےک اختیار میں ہے

  

 6 بیھ کردار ادا کرسکتے ہیں چ  ب۔  

 

 جب انہیں اس کا علم ہو کہ وہ اپئر طرف ےس اس  بچے مشکل صورتحال کا ا
ً
چیھ طرح ےس مقابلہ کرسکتے ہیں خصوصا

؟ اس ےس متعلق ان ےس بات چیت کریں کہ وہ بیماری ےس بچنر اور وائرس کو پھیلنر ےس   میں کیا کردار ادا کرسکتے ہیں
۔ کرونا وائرس کھانیس اور چھینک ےک ذ  ۔ وائرس ےس بچنر  روکنر ےک لتی کیا کردار ادا کرسکتے ہیں ریعہ بیھ پھیل سکتا ہے

۔  وری ہے صابن ےس ہاتھ دھوئر ےک اس دورانیہ کو  ےک لتی کم از کم بیس سیکنڈز تک صابن ےس ہاتھ دھونا ضر ہیئی  "
۔ یاد رکھیں کہ کھانستے یا چھینکتے وقت ِٹشو پیبی کا استعمال   "برتھ ڈے گانا یا پھر نغمہ گائے ہوئی بیھ گزارا جاسکتا ہے

و  ر کریں اور استعمال ےک بعد اےس پھینک دیں۔ اگر ِٹشو پیبی دستیاب نہیں تو اپنر بازو کا استعمال کریں۔ بیماری یک  ضر
۔ یہ ضف آپ یک صحت کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اس ےس دورسے افراد بیھ   وری ہے صورت میں گھر پر ٹہرنا بہت ضر

۔ اس حوالہ ےس بچوں سمیت سب کو اپنا   ین وقت ہے کہ اتفاق و اتحاد  متاثر ہوسکتے ہیں ۔ یہ بہبے کردار ادا کرنا چاہنی
۔   اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرےک ایک دورسے کو کرونا وائرس ےس بچائر میں کردار ادا کیا جائی

 
ں یسائٹ پر عمل کر   ب یو   آنی  چ یا  فی معلومات ےک لتی ا   نیکورونا وائرس ےس متعلق تازہ تر   
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