
 

 
 سمنان یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک

 یبهداشت معاونت

 ادیو اعت یاجتماع ،یسالمت روان گروه

 

 کرونا روسیبحران و تیریمسووالن مدارس در مد یبرا ییها هیتوص
 

مانند بزگساالن نگران و  زیاز دانش آموزان ن یاریکرونا، بس یریاخبار نگران کننده همه گ لیروزها به دل نیا 

ممکن است نتوانند در  یول رندیگ یبحران قرار م ریمانند بزرگساالن تحت تاث زیمضطرب هستند. کودکان ن

 مورد آن صحبت کنند.

 

 :شود یم هیتوص
است سن کودک را در  انیدر جر یاخبار بد ی. وقتدیصحبت کن طیدانش آموزان در مورد بحران و شرا با

 .دیبده یو در صورت لزوم به کودک اطالعات متناسب با سن و دیرینظر بگ

 یروان طیبا در نظر گرفتن شرا ابیامتحانات و حضور وغ یبرگزار ،یدرس فینسبت به تکال طیشرا نیا در

 .دیکن لیو انتظارات را تعد دیکن یزیآنان برنامه ر یدانش آموزان و خانواده ها

مثال اگر در فصل امتحانات  ی. برادیریعملکرد دانش آموزان آسان بگ تیفیو ک تیحد امکان در مورد کم تا

و فرصت  دیریگ یرا در نظر م طیشرا دیبده نانیهستند، به آنها اطم جهیو دانش آموزان نگران نت دیهست

 جبران خواهند داشت.

 ینشانه ها یباشند ول کانینزد ایاست که استرس داشته باشند و نگران خود  یعیطب دییدانش آموزان بگو به

را با  شانیها ینگران دیکن قی. آنها را تشودیبه آنها آموزش ده زیرا ن یعیطب ریاز حد و غ شیاضطراب ب

ن بخواهند که به پزشک، روانپزشک یداشتند از والد یادیاسترس ز کهیبگذارند و در صورت انیبزرگترها در م

 روانشناس مراجعه کنند. ای

دارند.  حیوتفر یبه باز ازین یگریازهر زمان د شین و پس از وقوع حوادث ناگوار ببحرا طیدرشرا کودکان

 یبرنامه ها دیکن یدهد. سع یشود وبه آنها آرامش م یباعث منحرف کردن توجه آنان از استرس م یباز

 .دیکن شتریکودکان را ب یو باز یسرگرم

 یآرام ساز یدر کالس روش ها دیتوان یمثال م ی. برادیکن نیرا با دانش آموزان تمر یآرام ساز یها روش

 .دیکن نیتجسم خالقانه را تمر ق،یتنفس عم ،یعضالن

مانند تعداد  عیوقا اتیجزئ انیآنها را در جر ط،یکه ضمن صحبت با کودکان در مورد شرا دیبخواه نیوالد از

کرونا قرار ندهند.؛ تاحد امکان اخبار را در حضور کودکان دنبال  یماریاز ب یناش ریمرگ و م ایو  انیمبتال

 را تا حد ممکن حفظ کنند. یروزمره کودک مانند خواب و غذا و باز ینکنند؛ نظم برنامه ها

دانش آموزان را به مراکز خدمات جامع سالمت، درمانگاه ها،  ،یتخصص یبه کمک ها ازین درصورت

 .دیکن یکه در دسترس شماست معرف یمانهر مرکز در ایها و  مارستانیب


