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pixabay :تصویر

در کنار هم سالم بمانید: پیش درآمد
!با تشکر از شما والدین عزیز ، برای عالقه تان به این کتاب تصویری در مورد کمک به آسیب دیدگان

همه گیر از طریق ویروس کرونایک جایگزینی جدید به علت بیماری

.بعد از آن تغییراتی در نحوه زندگی رخ داده است. این کتاب تصویری قبل از شیوع ویروس کرونا بوجود آمده-

می دهید که چرا بسیاری از مردم از ماسک استفاده میکنند، چرا مردم به طور حتم برای کودکانتان توضیح-
نمیتوانند به مالقات هم بروند

مثالرعایت کنید به طورلطفا در اجرای پیشنهادات این کتاب قوانین مهم را در زمان بیماری کرونا-



آزادی،صلحدربایددنیااینهایبچهکل
کنندرشدامنیتو
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اندکردهتجربهرامهیبیتجاوزهایوهاترسهابچهاینازخیلیماا
۰۰۰وخشونتوغفلت،ناگواراتفاقاتبخاطرفراروجنگحیندر
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شرایطیهرتحتراکودکبزرگترساینهایسایه
کندمیتعقیبمدیدیزمانمدت
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بزرگبهودارندباوریقابلغیرقدرتهابچه،وجوداینتمامبا
دهندمیادامهشدن
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هاعکسمنبع : 
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کشیدنرنجباعثعظیمترسهایتجربهاما
شودمیکودکان
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شوندمیآرامنابسیارهاآنازبعضی ،تمرکزشدنکم .
۰۰۰وناخنجویدن،بدخوابی،زیادهیجان
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ریزندمیخوددرونراناراحتیهابچهازبعضی
شوندمیساکتوفعالغیروغمگیناغلب
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شوندمیتنهاآنهاازبعضی
حوصلهبی،دوستبدون
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گیرندمیخودبهتهاجمیحالتهابعضی
شکنندمیرالوازمواسبابوبردنمیهجوماطرافبهمنتظرهغیرو
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آورندمیخاطربهرابدخاطراتناگهانهابچهازبعضی
هستندکجادانندنمیوکنندمیتشنج،زنندمیفریاد
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هستندهمدیگریمشکالت
۰۰۰و۰۰۰فراگیریویادگیریدرکندی،گریه،درد
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کندمیتربزرگراترسکهمواردی
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کندمیبدترراموقعیت
ماندنتنها
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کندمیبدترراشرایط
بلندصدایباوالدیندعوای
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کندمیبدترخیلیخیلیشرایط را
دیگرافرادیاوالدینتوسطهابچهزدن
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سازمانکودکانکنوانسیون

متحدملل -
ممنوعکودکانعلیهتجاوز

است



کندمیبدترخیلیخیلیراشرایط
جدیراآنهاوبدهندنشانتوجهیبیآنهابهیاوکننددعواراهابچهوالدین
نگیرند
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کندمیبدترراموقعیت
خشونتدائمدیدن
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نیستخوبصالا
باشندگدائییاکردنکاربهمجبورهابچه
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نبایدعنوانهیچبه
شوندفروشیتنبهمجبور
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نبایدعنوانهیچبه
شونداستفادهسربازعنوانبه

www.susannestein.de ۲۲



آرامشبهکندمیکمکهابچهبهچیزهاییچه
گردندباز
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کندمیکمکحتما  
دلجوییودرک
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کندمیکمکبسیار
میخواهدخودشاگرالبتهکودککشیدنآغوشدر
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کندمیکمک
باشیدداشتهدوستهستکهطورآنراکودک
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کندمیکمک
امنخانهیک
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کندمیکمک
کودکهایتواناییبهتوجه

بچهباکردنبازی

دیگرهای

پریدن،دویدن

رقصوورزش

،شمردن

کردنحساب

وخوردن

نوشیدن

نقاشی

کاردستیو

کردنصحبت

کردنتعریف

پرسیدنسوال

تصویریکتاب

دیدن

وخواندن

نوشتن

وکردندعوا

شدندوستدوباره

خواندن
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Pixybay : ازهاعکس



کندمیکمک
دوستانباتحرکوجوشوجنب
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کندمیکمک
هفتهروزهایریزیبرنامه

C

مدرسهوکودکمهد
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مدرسهوکودکمهد



کندمیکمک
گرفتنجشن
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کندمیکمکجنگازفرارازبعد
زدنورقراروانیهایآسیبتصویریکتابهمبا
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هستیدنگرانهمهنوزاگر
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کنیدصحبتمتخصصانبا
درمانگرانودرمانیمشاوران،مدرسین،،پرورشیمربیان،دکترها
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کنیممیآرزوراخوبیزندگیفرزندانتانوشمابرای
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