Korona – informasjon til foreldre – pashto

د کورونا په ویروس اخته کیدل-د والدینو لپاره معلومات
خپېږي؟
کورونا ویروس څنګه ر
لپدېدل هغه وخت رچ د اخته کس د
کوروناویروس د څاڅکو په شکل رسایت کوي .له یوانسان څخه بل انسان ته ږ
کپي .ویروس هغه وخت رسایت کوي رچ اخته کس له وسایلو رسه لکه د دروازې
ټوچ او پرنج پر وړاندې وي ،تر رسه ږ
الس  ،د لفټ بټونه او شیان په بوسونو  ،اورګال  ،برق موټرونو  ،لین موټرونو او داس نورو رسه تماس ولري د رسایت
له ډولونو دي.

ناروغ مخنیوی ول مهم دی؟
د
ۍ
کپي .که چپې
ترټولو مهم دا دی رچ موږ د
ۍ
ناروغ رسایت نه مخنیوی وکړو څکه رچ په عی وخت ډیر خلک اخته ږ
ډیری خلک په عی وخت ک ناروغ س  ،د روغتیا مسولی به د دې توان ونلري رچ د هغه چا رسه رچ اړتیا لري مرسته
وکړي .

ښوونج او وړکتونونه ول بند دي؟
د کرونا ویروس د مخنیوي په هدف ښوونج او وړکتونونه بند دي ځکه رچ په لږ ځای ک د ډیری خلک جمیعت د
ناروغ اخته کیدو خطر ډیروي.
ۍ

ناروغ د اخته کېدو مخنیوي لپاره تاسو باید څه وکړئ؟
د
ۍ








د نورو په وړاندې ،له ټوچ او پرنج نه ډده وکړئ.
نورو خلکورسه لږترلږه یو مپ فاصله وسات.
د ټوچ او پرنج پر مهال مو پزه او خوله دستمال پواسته و پيښ .دستمال د استعمال نه وروسته کثافات دات ته
واچوئ .بیا خپل السونه ومینج.
که چپې تاسو رسه دستمال نه وي ،پزه او خوله د الس کنج پواسته و پيښ.
السونه مو په مکرر او ښه ډول د صابون او ګرمو اوبو رسه ومینج  ،په ځانګړي توګه کله رچ تاسو له خلکو
رسه یاست.
کله رچ د الس مینځل ممکن نه وي السونه الکول (دعفوت ضد) موادو رسه ومینج.
که ستاسو السونه په ښکاره ډول چټل یا لوند وي  ،نو په صابون او اوبو رسه ت ومینج .انن باکپیا په چټل او لوند
السونو لږ تاثپ لري.

ایا ماشومان د نورو ماشومانو رسه کیدی س؟
ماشومان باید د امکان تر حده په کور ک وي .دوی ممکن یو یا دوه ملګري ولري رچ پدې موده ک وررسه لوت وکړي .که
چپې دوی لوت کوي ،نو دوی باید د ممکن په حد بهر ک رسه ووین  ،مګر د ډیری ماشومانو رسه دماشومانو دلوت
ځای څخه مخنیوی وس .
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اټولپي باید وځنډول س.
ټول د زېږېدت محفلونه او نورې غونډې رچ پک ډیر خلک ر ږ

تاسو باید څنګه ماشومانو رسه د کورونا په اړه خپې وکړئ؟
ډیری ماشومان ممکن د کرونا په اړه ویره او اندیښنه ولري .دا مهم دي رچ ماشومانو رسه د کورونا په اړه خپې وکړئ
شپ الرښووت چمتو کړې رچ څنګه د ماشومانو رسه د
ترڅو خوندیتوب رامینځته س .د ماشومانومحافظت ر ږ
کوروناویرس په اړه خپې وکړئ .الرښووت دلته لنډیز شوي دي:

.1کله رچ د کورونا ویروس په اړه خپې کوئ د ماشوانو ژبه وکاروئ.
ماشومانو ته حقایق او معلومات ورکړئ په هغه ډول رچ دوی پرې پوه س .ډیر معلومات مه ورکوئ .هغه شیان بیان
پوهپي ،فکرکوي او منظور ت دی.
کړئ رچ ماشوم
ږ

 .2د ماشومانو رسه اوسیدل خوندي ساتل
ماشوم ته هغه معلومات ورکړئ رچ دوی ت د امکان تر حده خوندي احساس کړي  ،مګر صادق اوس .حن که تاسو
ناروغ د ګناه احساس ونه کړي .او نه
ناروغ اخته س .ماشومان باید په
خپل السونه ښه وینج  ،تاسوکیدای س په
ۍ
ۍ
ناروغ اخته کړي ده.
باید دوی ته زیان ورسوي څوک رچ تاسو په
ۍ

 .3د پیښیدو په اړه آزاد او صادق اوس
د کورونا ویروس په اړه خورا ت باوري  ،معلومات او غلط معلومات شتون لري .ماشومان اړتیا لري د یو چا رسه خپې
پیښپي.
وکړي څوک رچ کول س روښانه معلومات چمتو کړي .د هغه څه په اړه صادق اوس که تاسو ناروغ س څه
ږ

 .4د ماشومانو په مخ ک دالفاظ څرنګوال په اړه فکر وکړئ
کله رچ ماشومان نږدې دي لویان باید د هغه څه په اړه رچ خپې کوي محتاط اوس  .د ماشومانو لپاره دا اسانه ده
پوهپي .دا کول س دوی وژغوري.
رچ خپل تصور پرمخ بوچ دا یو څه ده رچ هغوي نه
ږ

 .5ماشومانو ته امید ورکړئ
کپي .ووایاست رچ ستاسو والدین او نور
ماشومان اړتیا لري رچ واوري رچ د ویروس د مخنیوي او مرسن لپاره څه ږ
لویان د ماشومانو پاملرت لپاره هرڅه رچ کول س هغه کوي رچ د ناروغ کیدو مخه ونیښ .دلته زرګونه ښه ر
ډاکپان او
نرسونه شتون لري رچ ناروغانو رسه مرسن کوي.

 .6د دې په اړه وغږیږئ رچ ماشومان پخپله څه کول س
خپیدو مخنیوي ک مرسته وکړي که چپې دوی خپل السونه ښه وینج او په کور
ماشومان کول س د کورونا ویروس د ر
ک څومره رچ امکان ولري پات س.

د کور قرنطین او نظارت الندې په اړه په مختلفو ژبو کې معلومات
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-forsmitte/informasjon-om-hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-ulike-sprak/
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