
 
 ېمشور لپاره والدینو د مخه،د څخه کېدو پرانیستل بیا له ښوونځیو د
 

 کلمې 358
 

 بیا خوندي ښوونځیو د لپاره کورنیو د غویه د او کوونکو زده کارکوونکو، د څو تر ایستلی زحمت ډېر ټولو کې موده دې په
 .کړي ډاډه پرانیستل

 
 .شي وساتل خوندي ټول څو تر شي تعقیب باید چې شوي نیول کې پام په فعالیتونه ورځني او قواعد نوي

 
 ساساح هیجان او خوښۍ د اړه دې په او کړي پیل تګ ته ښوونځي بېرته څو تر وي الر په سترګې به کوونکي زده شمېر ګن

. ید امر نورمال یو پرمهال وخت د بدلون د دا. وکړي احساس اندېښنې لږ د اړه په تګ بېرته د ته ښوونځی شاید ځینې. کوي
 د ته هغوی. وکړي احساس ارامۍ د سره کېدو عادت په سره فعالیتونو رځنیوو او قواعدو نوي له به کوونکي زده شمېر ګڼ

 کې یتونوفعال په ونځيښو د او کېدل ځای یو بیا سره ملګرو هل لکه – وکړئ یادونه اړه په اړخونو مثبتو د تګ بېرته ښوونځي
 .بوختېدل بیا

 

 جېداپړن یا ټوخېدو د باید چې دی پوه مو ماشوم چې کړئ ترالسه ډاډ. وي مهم لپاره کوونکو زده ټولو د به وینځل سم السونو د

 .وټوخېږي یا وپړنجېږي کې لستوڼي خپل په یا وپوښي وسیله په دستمال کاغذي د پوزه او خوله خپله مهال پر

 

 .ويواچ الر په کړنالرې واتڼ فزیکي د ښوونځي به لپاره ټولګیو وروسته څخه کړو زده لومړنیو له او کړو زده لومړنیو د

 

 وښونوپ محافظتي په هغوی شي کېدای خو ونیسي کې پام په واتڼ فزیکي څو تر وي نه اړ ماشومان به که ښوونځي ابتداییه په

 .وي موجود قواعد نوي هم به کې برخه هپ راتګ تګ د هغوی د ته ښوونځي همداراز. يش نولښکې کې

 

 چېرې واغوندي ماسکونه مهال هغه باید کوونکي زده وروسته څخه دورې لومړنۍ له او کارکوونکي کې ښوونځیو ټولو په

 .نشي کېدای ساتل واتڼ فزیکي مترونو 2 د چې

 

 .راشي وسیله په بایسکل د یا پیاده ته ښوونځی وي، خوندي او شونې که څو، تر وهڅوئ ماشومان خپل
 

 له او اخلي کار هغې له به ورځ هره چې شي وسپارل څوکۍ یوه ته ونکيکو زده هر به کې ټرانسپورټ په ښوونځي د زموږ

 په چې کله او کوي انتظار لپاره بس د چې کله واغوندي ماسکونه مهال ههغ باید کوونکی زده وروسته څخه دورې لومړنۍ

 .يسپریږ کې بس

 
 کله چې ړئوک خبرې کې کور په سره بل یو له. يولر مکالمه مستقیمه اړه په کېدو پرانیستل بیا د سره والدینو له به ښوونځي

 په ېکړ زده د ماشوم خپل د مهال پر رخصتیو د ښوونځیو د ښایي تاسو. شئ کولی توقع شي څه د نو ځي، ته ښوونځي بېرته

 .ورکړئ خبر ته ښوونځي اړه په تجربو او اندېښنو د کې برخه

 



 وهڅوئ ومماش خپل. وکړي مرسته کې برخه په کېدو اموخته سره راتګ بیا د ته ښوونځي به شتون فعالیتونو ورځنیو صحي د
 .کوي ترسره یې پرمهال مودې د وونځيښ د چې کړي عیار سره وخت داسې له خوب د ځان خپل څو تر

 
.شي وصل بیا سره ملګرو له او وکړي ورزش وخوري، خواړه صحي څو تر وکړئ مرسته سره ماشوم خپل له همداراز   

 
 سره کوونکو زده له به هغوی او وې نه اسانه کړې زده کې کور په پرمهال، رخصتیو د ښوونځیو د چې پوهېږي ښوونکي

 .شي اماده لپاره کړې زده د څو تر وکړي مرسته

 او ایقېذ د یې یا او شمول، په ستونزو د کې ایستلو سا په یا تنګۍ سا د ټوخې، تبې، د لري، عالیم COVID-19 د چې څوک هر
 د انځ خپل د او کړئ ټینګې اړیکې سره ډاکټر خپل له وکړئ مهرباني. شين الړ ته ښوونځي باید شوی، بدل یې حس شامه

 ېک ښوونځي په که چې پوهېږي کوونکي زده چې کړئ ترالسه ډاډ. کړئ تعقیب سپارښتنې HSE د کې، برخه په کولو منزوي
 .ورکړي خبر ته ښوونکي خپل ژره تر ژر باید نو کوي، احساس ناروغۍ د
 

 .راولو ته ښوونځي توګه خوندي په بېرته ټول څو تر ولوبوو رول یو باید ټول موږ وساتئ، یاد په
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