
اگر میں اس الک ڈاؤن کے دوران پریشان ہوں تو میں اپنے بچے کی کیسے مدد 
 کرسکتا ہوں ؟

 والدین اور نگہداشت رکھنے والوں کے لئے ایک آسان رہنمائی

  

بالغ ہونے کے ناطے ، جب ہم یہ خبر دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ  یہ ہم سب کے لئے خوفناک وقت ہے۔
والدین کی حیثیت سے ، ہم فکر کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ان احساسات کا  پہنچا ہے۔کس طرح نقصان  19کوویڈ ۔

  مقابلہ کیسے کریں گے۔

وہ  ہے۔ ہیں تو نوجوان ہمیشہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ کیا کرنا محسوس کرتے غمگین یا خوفزدہ پریشان ، جب لوگ
ہم آپ کو اپنے بچے کی  قے نہیں جانتے ہیں۔ہمیشہ ان احساسات کو نہیں سمجھتے یا ان سے نمٹنے کے بہترین طری

 مدد کرنے میں کچھ آئیڈیاز پیش کرنا چاہیں گے۔

  

 کیا مجھے اپنے بچے کو میڈیا کی طرف دیکھنا چھوڑنا چاہئے؟

بچانا چاہیں  کو اس سے جتنا ہم ان کے بارے میں خبریں سننے سے نہیں روک سکتے۔ 19ہم نوجوانوں کو کوڈ 
میڈیا کو آف کرنا معامالت کو خراب بنا سکتا ہے۔، ٹی وی اور سوشل  گے  

تاہم ، یہ اس کے بارے میں خبریں پڑھنے اور سننے میں صرف کرنے والے وقت کو محدود کرنا ایک اچھا خیال 
ہمارے دماغ اسی طرح کام کرتے ہیں۔ ہمیں برا محسوس ہوگا۔ -اگر ہم بری خبروں سے گھرا ہوا ہے تو  ہے۔   

 . bbc.co.uk/ newsround :ایک قابل اعتماد، بچے دوستانہ وسائل ہم اکثر اسکول میں استعمال کرنے والی ہے

  

 میں اپنے بچے کو کیا بتاؤں؟

ؤن ہمیں اپنے بچوں سے باضابطہ اور جلدی کرنے کی ضرورت کے بغیر بات کرنے کا موقع فراہم کرتا الک ڈا
ان سے کہو کہ آپ ان خدشات  ایماندار ہو! آپ ان کی پریشانیوں کے بارے میں پوچھ کر شروع کرسکتے ہیں۔ ہے۔

ہے۔کو بانٹتے ہیں اور ان ذرائع سے آسان جوابات دیتے ہیں جن پر آپ کو اعتماد    

شاید آپ 
-https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus اور https://www.gov.uk/coronavirus انہیں
covid-19/ جیسی ویب سائٹوں پر جوابات تالش کرنے کا طریقہ دکھائیں ۔  یہ دیکھنے کے ل good  بچوں کے

الجھن میں پڑنا ٹھیک ہے ، لیکن  انھیں دکھائیں لئے اچھا ہے کہ بالغوں کے پاس کس طرح کے جوابات نہیں ہیں۔
 مدد کے لئے ڈھیر ساری جگہیں ہیں۔

  

 میں اپنے بچے کے لئے کیا کرسکتا ہوں؟

جب چیزیں غیر یقینی ہوتی ہیں تو ، یہ واقعی میں بچوں کو معمول  ایسا لگتا ہے کہ دنیا نے الٹا رخ موڑ لیا ہے!
مختلف نظر آتے ہیں ، لیکن ہم اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم اگرچہ اس وقت ہمارے دن بہت  بننے میں مدد دیتی ہے۔

، کھیل ، کھانے اور اسکول کے کام کے لئے وقت بنانا بلکہ تفریح  ٹیبل بنا کر کچھ استحکام دے سکتے ہیں۔
یہ حیرت کی بات ہے کہ ہم کتنے جلدی نئے معموالت میں راضی  دوستوں اور کنبہ کے ساتھ رابطے میں رکھنا۔

اور سیکیورٹی کا احساس جو انہوں نے ہمیں دیا ہے - ہوجاتے ہیں ! 

  

 :سب سے اہم بات
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جب ہمارے بچے ہمارے تناؤ کو دیکھتے ہیں تو ، یہ انہیں  اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنی دیکھ بھال کریں۔
ی کتاب سیر کے لئے جائیں ، کوئ ہیں. کرتے آپ لطف اندوز چیزوں کو پریشان کرنے کا باعث بنا سکتا ہے۔

  پڑھیں ، نہانے میں بھگو دیں یا باغ میں گندگی پھیریں۔

  

ہم سب کو خود کو اس بری خبر سے بریک لگانے کی ضرورت ہے جو ابھی ہم گھیرے ہوئے دکھائی دیتے 
مغلوب اور مقابلہ کرنے سے قاصر محسوس کرنا آسان ہے۔ ہیں۔   

ہر روز اسکول میں ایسے افراد موجود ہیں ، جو  ، school اگر یہ بات ہے تو ، آپ کے یا آپ کے بچے کے ل
  آپ کے لئے یہاں ہیں۔

1150 882 0161ہمیں کال کریں:   

 admin@chorltonhigh.manchester.sch.uk :یا آپ ہمیں ای میل کرسکتے ہیں

کرسکیں گے۔ہم آپ کو صحیح خدمت کی طرف راغب   

  

آپ اور آپ کا بچہ تنہا نہیں ہیں۔ کبھی بھی مت بھولنا ، ہم سب مل کر اس میں ہیں۔  
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