
این پروژه توسط سازمان  بهداشت عمومی کانادا )Public Health Agency of Canada(  تامین مالی شده است و شورای بریتیش کلمبیا )BC Council(  برگه های راهنما 
را برای خانواده ها تهیه کرده است که میتوان از وب سایتهای www.bccf.ca ، www.nobodysperfect.ca  دانلود کرد. 

والدین گاهی اوقات تحت فشار روانی قرار میگیرند. هر گونه   
تغییری در زندگی شما میتواند منجر به فشار روانی شود. حتی 

ممکن است موقعیت کنونی شما نیز پر دغدغه باشد. وقتی با 
مشکالت زیادی روبرو میشوید، فشار روانی برایتان مسئله ساز 

میشود. شاید احساس کنید که زندگی از کنترل تان خارج شده است. 

ممکن است دچار فشار جسمی، روحی یا عاطفی شوید. به عالئم   
آن توجه و از خودتان مراقبت کنید. با کسی صحبت کنید و از 

دوستان یا افراد متخصص کمک بگیرید. 

خشم و غضب یکی از واکنش هایی است که اکثر افراد در مقابل   
فشار روانی نشان میدهند. همه گاهی عصبانی میشوند. بخاطر 

داشته باشید که خشم یک احساس است و نمیتوانید جلو آن را 
بگیرید. اما میتوانید در مورد آنچه که بخاطر این عصبانیت انجام 
میدهید، نقش داشته باشید. عصبانی شدن هرگز نمیتواند بهانه ای 

برای آسیب رساندن به دیگران باشد. 

اگر در کنترل خشم خود مشکل دارید، اغلب عصبانی میشوید و یا   
میترسید به فرزندتان صدمه ای برسانید، ازکسی کمک بگیرید. 

کنار آمدن با فشار روانی )استرس(

اکثر افراد وقتی تحت فشار روانی شدید قرار میگیرند، غمگین   
و اندوهناک میشوند. وقتی موارد ناخوشایند در زندگی شما اتفاق 

می افتد، دغدغه و پریشانیهای شما نیز بیشتر میشود. میتوانید با 
مراقبت از خودتان احساس غمگینی را از خود دور کنید و یا از 

وخامت آن جلوگیری کنید. با دوست خود صحبت کنید و یا کاری 
لذت بخش انجام دهید. 

اکثر ما با عشق و حمایت کسانی که به آنها اهمیت میدهیم، قادریم   
با غم خود کنار آییم و احساس بهتری داشته باشیم. 

بسیاری از کاناداییها گاهی اوقات در زندگی دچار افسردگی   
میشوند. گاهی با انجام ندادن هیچ کاری احساس بهتری به شما 
دست میدهد اما هنوز احساس درماندگی و ناامیدی میکنید و به 
چیزی اهمیت نمیدهید. اگر کاری نکنید، ممکن است افسردگی 

شما وخیم تر شود. 

با مشاوره و مصرف دارو میتوان به رفع حالت افسردگی کمک   
کرد. به دنبال کمک حرفه ای و متخصص باشید. 

بسیار مهم است که شما و فرزندتان کمکهای مورد نیازتان را   
دریافت کنید. 

ابزارهای مثبت مقابله برای کنار آمدن با فشار روانی   
صحبت با دوستان و اقوام  	•

کمک گرفتن  	•
تغذیه خوب  	•

ورزش  	•
استراحت کافی  	•

صحبت با مشاور  	•

ابزارهای مقابله که باعث مشکالت میشوند   
دخانیات  	•

الکل  	•
مواد مخدر  	•

قمار  	•
صرف زمان زیاد در اینترنت و بازیهای ویدیویی  	•

 

سرمشق فرزندتان باشید. از ابزارهای   
مثبت برای کنترل و رسیدگی به فشار 

روانی خود استفاده کنید. 

والدین 
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والدین گاهی اوقات تحت فشار روانی قرار میگیرند. هر گونه   
تغییری در زندگی شما میتواند منجر به فشار روانی شود. حتی 

ممکن است موقعیت کنونی شما نیز پر دغدغه باشد. وقتی با 
مشکالت زیادی روبرو میشوید، فشار روانی برایتان مسئله ساز 

میشود. شاید احساس کنید که زندگی از کنترل تان خارج شده است. 

ممکن است دچار فشار جسمی، روحی یا عاطفی شوید. به عالئم   
آن توجه و از خودتان مراقبت کنید. با کسی صحبت کنید و از 

دوستان یا افراد متخصص کمک بگیرید. 

خشم و غضب یکی از واکنش هایی است که اکثر افراد در مقابل   
فشار روانی نشان میدهند. همه گاهی عصبانی میشوند. بخاطر 

داشته باشید که خشم یک احساس است و نمیتوانید جلو آن را 
بگیرید. اما میتوانید در مورد آنچه که بخاطر این عصبانیت انجام 
میدهید، نقش داشته باشید. عصبانی شدن هرگز نمیتواند بهانه ای 

برای آسیب رساندن به دیگران باشد. 

اگر در کنترل خشم خود مشکل دارید، اغلب عصبانی میشوید و یا   
میترسید به فرزندتان صدمه ای برسانید، ازکسی کمک بگیرید. 

کنار آمدن با فشار روانی )استرس(

اکثر افراد وقتی تحت فشار روانی شدید قرار میگیرند، غمگین   
و اندوهناک میشوند. وقتی موارد ناخوشایند در زندگی شما اتفاق 

می افتد، دغدغه و پریشانیهای شما نیز بیشتر میشود. میتوانید با 
مراقبت از خودتان احساس غمگینی را از خود دور کنید و یا از 

وخامت آن جلوگیری کنید. با دوست خود صحبت کنید و یا کاری 
لذت بخش انجام دهید. 

اکثر ما با عشق و حمایت کسانی که به آنها اهمیت میدهیم، قادریم   
با غم خود کنار آییم و احساس بهتری داشته باشیم. 

بسیاری از کاناداییها گاهی اوقات در زندگی دچار افسردگی   
میشوند. گاهی با انجام ندادن هیچ کاری احساس بهتری به شما 
دست میدهد اما هنوز احساس درماندگی و ناامیدی میکنید و به 
چیزی اهمیت نمیدهید. اگر کاری نکنید، ممکن است افسردگی 

شما وخیم تر شود. 

با مشاوره و مصرف دارو میتوان به رفع حالت افسردگی کمک   
کرد. به دنبال کمک حرفه ای و متخصص باشید. 

بسیار مهم است که شما و فرزندتان کمکهای مورد نیازتان را   
دریافت کنید. 

ابزارهای مثبت مقابله برای کنار آمدن با فشار روانی   
صحبت با دوستان و اقوام  	•

کمک گرفتن  	•
تغذیه خوب  	•

ورزش  	•
استراحت کافی  	•

صحبت با مشاور  	•

ابزارهای مقابله که باعث مشکالت میشوند   
دخانیات  	•

الکل  	•
مواد مخدر  	•

قمار  	•
صرف زمان زیاد در اینترنت و بازیهای ویدیویی  	•

 

سرمشق فرزندتان باشید. از ابزارهای   
مثبت برای کنترل و رسیدگی به فشار 

روانی خود استفاده کنید. 
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دربارۀ مطالب مهم تصمیم گیری کنید. آدم ها از اموال و اشیا   
مهمترند. در آغوش گرفتن فرزندتان، بازی و صحبت کردن با 

او همیشه حائز اهمیت است.  
 

منظم و مرتب بودن به مراتب از پاکیزگی مهمتر است. هیچکس   
گرد و خاک روی وسایل چوبی را نمی بیند، اما اسباب بازیهای 

پخش شده روی زمین خطرناک هستند. اسباب بازیها را داخل 
یک جعبه بریزید و جعبه را در گوشه ای بگذارید. با این کار 

اتاق بسیار بهتر بنظر می آید، احساس خوبی به شما میدهد و تنها 
چند دقیقه از وقت شما را میگیرد. 

 

زندگی را برای خود آسانتر کنید 
چه کارهایی را میتوانیم بعدًا انجام دهیم؟   

آیا این کار را باید حتمًا همین حاال انجام دهید یا بعدًا    

میشود انجام داد؟
وقتی کارهای زیادی برای انجام دادن دارید، از آنها دست بکشید   

و فهرستی از آنها تهیه کنید. تمام کارهایی که فکر میکنید باید 
انجام دهید را بنویسید و اولویتهای ضروری و غیر ضروری را 

تعیین کنید. سپس ابتدا کارهای ضروری را انجام دهید. مجبور 
نیستید در مورد کارهای غیر ضروری فکر کنید، چون میتوانید 

آنها را بعدًا انجام دهید. 

نمونه هایی از کارهای ضروری که باید انجام شوند:  
تغذیه کودک  	•

مراقبت از کودک بیمار  	•
استراحت و ورزش 	•

پرداخت صورت حسابها و قبض ها  	•
•`اطمینان از رفتن کودک به مدرسه یا مهد کودک 

نمونه هایی از کارهای غیر ضروری:   
نظافت و شستن زمین  	•

لباس شستن  	•
نظافت حمام  	•

چمن زدن  	•

البته نمیتوانید انجام کارهای غیر ضروری را برای همیشه   
به تعویق بیندازید. مثاًل وقتی هیچ لباس تمیزی برای پوشیدن 

ندارید، شستن لباسها کار ضروری به حساب می آید! از خودتان 
بپرسید: “آیا اتفاق بدی خواهد افتاد، اگر این کار را انجام ندهم؟” 
در صورت پاسخ مثبت به این سوال، این کار ضروری به حساب 

می آید. 

وقت خود را صرف انجام کارهای ضروری کنید و با خانواده و   
دوستان خود ایام خوشی را سپری کنید. 

چگونه میتوانید کمک بگیرید؟   
به جامعه محلی خود نظری بیفکنید.   

با کمک و حمایت همسایگان، دوستان و اقوام میتوان راحت تر   
با اکثر مشکالت کنار آمد. با اقوام و دوستان خود در تماس باشید 

و به افراد دیگر نیز دسترسی داشته باشید. 
مواد غذایی را بصورت گروهی بخرید و بپزید و یا از یک  	•

برنامه آشپزی اجتماعی استفاده کنید.

برای استفاده از اتومبیل مشترک )car pool( برنامه ریزی کنید. 	•
به یک مرکز همیاری نگهداری از کودکان بپیوندید. در این  	•

مرکز والدین بجای پرداخت پول، زمان نگهداری از کودکان را 
باهم تعویض و تقسیم میکنند.

کارها را تقسیم کنید. شما مجبور نیستید همه کارها را خودتان   
به تنهایی انجام دهید. درصورت امکان کارها را با شریک 

زندگیتان تقسیم کنید. از دوستان و اعضای خانواده طلب کمک 
کنید. از همسایه یا دوست خود بخواهید برای یک ساعت یا 

بیشتر مواظب فرزند شما باشد تا شما استراحت کوتاهی داشته 
باشید. شاید شما نیز بتوانید در عوض از فرزند آنها مراقبت کنید 

و یا کارهای دیگری برای آنها انجام دهید. 

قــبــل از بروز مشکالت آماده باشید. اگر از قبل از نحوۀ کنار   
آمدن با مشکالت آگاه باشید، مشکالت کوچکتر به نظر خواهند 
آمد. اگر فرزندتان تب داشته باشد و یا فردی که از او نگهداری 

میکند مریض شود، شما چه کار خواهید کرد؟ 

 

در مورد آنچه که انجام میدهید، خود را   
تحسین و تمجید کنید، و در مورد آنچه که 

انجام نداده اید احساس گناه نکنید. 

تا آنجا که توان دارید، مرتب باشید. هر روز فهرستی از آنچه   
که باید انجام دهید را تهیه کنید. این کارها شامل برنامه ریزی 
برای غذا، نظافت، کارهای روزانه، قرار مالقاتها و هر کار 

دیگری که باید در آن روز انجام شوند، میباشند. 

راههایی برای سریع و آسان انجام دادن کارها پیدا کنید.   
راههایی برای صرفه جویی در زمان و انرژی وجود دارند. 

بعنوان مثال، خورشت را برای دو وعده غذا بپزید و نصف آن 
را برای یک روز دیگر در فریزر نگه دارید. تا آنجا که میتوانید 

کارها را از طریق تلفن یا اینترنت انجام دهید. 

والدین 
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دربارۀ مطالب مهم تصمیم گیری کنید. آدم ها از اموال و اشیا   
مهمترند. در آغوش گرفتن فرزندتان، بازی و صحبت کردن با 

او همیشه حائز اهمیت است.  
 

منظم و مرتب بودن به مراتب از پاکیزگی مهمتر است. هیچکس   
گرد و خاک روی وسایل چوبی را نمی بیند، اما اسباب بازیهای 

پخش شده روی زمین خطرناک هستند. اسباب بازیها را داخل 
یک جعبه بریزید و جعبه را در گوشه ای بگذارید. با این کار 

اتاق بسیار بهتر بنظر می آید، احساس خوبی به شما میدهد و تنها 
چند دقیقه از وقت شما را میگیرد. 

 

زندگی را برای خود آسانتر کنید 
چه کارهایی را میتوانیم بعدًا انجام دهیم؟   

آیا این کار را باید حتمًا همین حاال انجام دهید یا بعدًا    

میشود انجام داد؟
وقتی کارهای زیادی برای انجام دادن دارید، از آنها دست بکشید   

و فهرستی از آنها تهیه کنید. تمام کارهایی که فکر میکنید باید 
انجام دهید را بنویسید و اولویتهای ضروری و غیر ضروری را 

تعیین کنید. سپس ابتدا کارهای ضروری را انجام دهید. مجبور 
نیستید در مورد کارهای غیر ضروری فکر کنید، چون میتوانید 

آنها را بعدًا انجام دهید. 

نمونه هایی از کارهای ضروری که باید انجام شوند:  
تغذیه کودک  	•

مراقبت از کودک بیمار  	•
استراحت و ورزش 	•

پرداخت صورت حسابها و قبض ها  	•
•`اطمینان از رفتن کودک به مدرسه یا مهد کودک 

نمونه هایی از کارهای غیر ضروری:   
نظافت و شستن زمین  	•

لباس شستن  	•
نظافت حمام  	•

چمن زدن  	•

البته نمیتوانید انجام کارهای غیر ضروری را برای همیشه   
به تعویق بیندازید. مثاًل وقتی هیچ لباس تمیزی برای پوشیدن 

ندارید، شستن لباسها کار ضروری به حساب می آید! از خودتان 
بپرسید: “آیا اتفاق بدی خواهد افتاد، اگر این کار را انجام ندهم؟” 
در صورت پاسخ مثبت به این سوال، این کار ضروری به حساب 

می آید. 

وقت خود را صرف انجام کارهای ضروری کنید و با خانواده و   
دوستان خود ایام خوشی را سپری کنید. 

چگونه میتوانید کمک بگیرید؟   
به جامعه محلی خود نظری بیفکنید.   

با کمک و حمایت همسایگان، دوستان و اقوام میتوان راحت تر   
با اکثر مشکالت کنار آمد. با اقوام و دوستان خود در تماس باشید 

و به افراد دیگر نیز دسترسی داشته باشید. 
مواد غذایی را بصورت گروهی بخرید و بپزید و یا از یک  	•

برنامه آشپزی اجتماعی استفاده کنید.

برای استفاده از اتومبیل مشترک )car pool( برنامه ریزی کنید. 	•
به یک مرکز همیاری نگهداری از کودکان بپیوندید. در این  	•

مرکز والدین بجای پرداخت پول، زمان نگهداری از کودکان را 
باهم تعویض و تقسیم میکنند.

کارها را تقسیم کنید. شما مجبور نیستید همه کارها را خودتان   
به تنهایی انجام دهید. درصورت امکان کارها را با شریک 

زندگیتان تقسیم کنید. از دوستان و اعضای خانواده طلب کمک 
کنید. از همسایه یا دوست خود بخواهید برای یک ساعت یا 

بیشتر مواظب فرزند شما باشد تا شما استراحت کوتاهی داشته 
باشید. شاید شما نیز بتوانید در عوض از فرزند آنها مراقبت کنید 

و یا کارهای دیگری برای آنها انجام دهید. 

قــبــل از بروز مشکالت آماده باشید. اگر از قبل از نحوۀ کنار   
آمدن با مشکالت آگاه باشید، مشکالت کوچکتر به نظر خواهند 
آمد. اگر فرزندتان تب داشته باشد و یا فردی که از او نگهداری 

میکند مریض شود، شما چه کار خواهید کرد؟ 

 

در مورد آنچه که انجام میدهید، خود را   
تحسین و تمجید کنید، و در مورد آنچه که 

انجام نداده اید احساس گناه نکنید. 

تا آنجا که توان دارید، مرتب باشید. هر روز فهرستی از آنچه   
که باید انجام دهید را تهیه کنید. این کارها شامل برنامه ریزی 
برای غذا، نظافت، کارهای روزانه، قرار مالقاتها و هر کار 

دیگری که باید در آن روز انجام شوند، میباشند. 

راههایی برای سریع و آسان انجام دادن کارها پیدا کنید.   
راههایی برای صرفه جویی در زمان و انرژی وجود دارند. 

بعنوان مثال، خورشت را برای دو وعده غذا بپزید و نصف آن 
را برای یک روز دیگر در فریزر نگه دارید. تا آنجا که میتوانید 

کارها را از طریق تلفن یا اینترنت انجام دهید. 

والدین 
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این پروژه توسط سازمان  بهداشت عمومی کانادا )Public Health Agency of Canada(  تامین مالی شده است و شورای بریتیش کلمبیا )BC Council(  برگه های راهنما 
را برای خانواده ها تهیه کرده است که میتوان از وب سایتهای www.bccf.ca ، www.nobodysperfect.ca  دانلود کرد. 

عزت نفس ایجاد کنید. عزت نفس احساسی است که شما در   
درون خود دارید و گویای اینست که آدم خوبی هستید. بخشی 

از وظیفه پدر و مادری شما اینست که در فرزندتان عزت 
نفس ایجاد کنید. شما به او کمک میکنید تا احساس بی خطری، 

امنیت، دوست داشته شدن و درک شدن داشته باشد. 

خودتان چطور؟ شما چه کاری میتوانید انجام دهید که احساس   
امنیت، دوست داشته شدن و درک شدن به شما دست دهد؟ 

با خودتان خوب باشید. وقتی از خودتان مراقبت میکنید، به   
فرزندتان نشان میدهید که شما سزاوار احترام هستید. او نیز یاد 
میگیرد که به خودش احترام بگذارد. سعی کنید هر روز برای 
خودتان کاری خوب و قشنگ انجام دهید، زیرا الیق آن هستید. 

فعالیتهای شاد و آسان والدین 

به خودتان   احساس خوبی نسبت 
باشید  داشته 

به سنت های فرهنگی خود پایبند باشید. درمورد مطالبی که   
در فرهنگتان برای شما اهمیت دارند مثل ارزشها، باورها، 

سنتها و آیین های مذهبی خود با فرزندتان صحبت کنید. 

بخاطر اینکه باورهای فرهنگی شما با افراد دور و برتان   
فرق میکنند، مجبور نیستید از آنها دست بردارید. فرزند شما 

باید بداند که از کجا آمده است و در حال حاضر جایگاه او در 
کجاست. 

غذای خانگی تهیه کنید  
آیا غذاهای مخصوصی که در ایام کودکی و رشدتان مصرف   
میکردید را بخاطر می آورید؟ آیا غذاهای مخصوصی در ایام 

بخصوص سال مصرف میکردید؟ این خاطرات را با فرزند 
خود در میان بگذارید و با او آن غذای مخصوص را تهیه کنید. 

حتی کودکان خردسال نیز میتوانند به شما در آشپزی کمک   
کنند. اگر شما ترکیبات غذا را اندازه گیری کنید، آنها میتوانند 
مواد را در کاسه بریزند. کودکان بزرگتر به اندازه کافی قوی 

هستند که آنها را بهم بزنند. هنگام تهیه غذا با فرزندتان درباره 
خاطرات دوران طفولیت خود صحبت کنید. از خوردن غذای 

مخصوص با یکدیگر لذت ببرید. 

مطمئن شوید وقتی شما آشپزی میکنید، فرزندتان امن باشد.   
شاید امن ترین جا برای نشستن او صندلی پایه بلند غذا خوری 
اش باشد. در این صورت او همسطح شما قرار خواهد گرفت. 

او را از لوازم تیز آشپزخانه و سطوح داغ دور نگه دارید. 

از خودتان تعریف و تمجید کنید   
بعد از اینکه فرزندتان به رختخواب میرود، لحظه ای به   
چیزخوبی فکر کنید که در طول روز با او انجام داده اید. 

موفقیت خود بنویسید وهر  در یک دفترچه چند کلمه دربارۀ   
پدر یا مادر بودن خود احساس خوبی  زمان که مایلید دربارۀ 
داشته باشید، آن را بخوانید. این یادداشتها شما را به یاد تمام 

کارهای خوبی می اندازد که انجام داده اید. 

قطعاتی از اوقات خوش   
هنگام گذاشتن فرزندتان در رختخواب، از او بخواهید دربارۀ   
سه چیز خوبی که در طول روز برایش اتفاق افتاده فکر کند. 

اتفاقات کوچک تشویق کنید. مثاًل،  او را به فکر کردن دربارۀ 
آیا او ناهارش را دوست داشته است؟ آیا از بازی کردن با 

دوستش لذت برده است؟ آیا از درست کردن آدم برفی با شما 
لذت برده است؟ شما میتوانید اوقات خوش خود را نیز به اینها 

اضافه کنید. 

اوقات خوش را روی یک  درصورت تمایل، چند کلمه دربارۀ   
قطعه کاغذ بنویسید. کاغذ را تا کنید و داخل یک جعبه قرار 

دهید. شما و فرزندتان میتوانید جعبه را با نوار و کاغذ رنگی 
تزیین کنید. اگر فرزندتان بگوید که “هیچ چیز خوبی برای من 
اتفاق نیفتاده!” چند قطعه کاغذ از داخل جعبه بیرون بیاورید و 

اوقات خوش را برایش بخوانید.

با انجام این کار، بزودی افکار مثبت هم برای شما و هم   
فرزندتان عادت خواهد شد. 

 

درمورد کامل بودن خودتان نگران   
نباشید. در مورد اینکه حداکثرتالش 
خود را بکار میبرید، احساس خوبی 

داشته باشید. 

 
به قضاوت خود ایمان داشته باشید. همیشه افرادی هستند که   

فکر میکنند روشی که شما بعنوان یک پدر یا مادر انتخاب 
کرده اید، غلط است. مهم اینست که شــمــا چه فکری میکنید. 

از افراد دوست و قابل اعتماد خود سوال کنید و دیگران را 
نادیده بگیرید. 

از دیگران انتظار داشته باشید به شما احترام بگذارند. یک   
رفتار والدینش نسبت به یکدیگر یاد  کودک با دیدن نحوۀ 

میگیرد که چگونه رفتار کند. اگر والدین برای یکدیگر احترام 
و ارزش قائل شوند، فرزندشان نیز احترام گذاشتن به آنها را 

یاد میگیرد. 
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این پروژه توسط سازمان  بهداشت عمومی کانادا )Public Health Agency of Canada(  تامین مالی شده است و شورای بریتیش کلمبیا )BC Council(  برگه های راهنما 
را برای خانواده ها تهیه کرده است که میتوان از وب سایتهای www.bccf.ca ، www.nobodysperfect.ca  دانلود کرد. 

عزت نفس ایجاد کنید. عزت نفس احساسی است که شما در   
درون خود دارید و گویای اینست که آدم خوبی هستید. بخشی 

از وظیفه پدر و مادری شما اینست که در فرزندتان عزت 
نفس ایجاد کنید. شما به او کمک میکنید تا احساس بی خطری، 

امنیت، دوست داشته شدن و درک شدن داشته باشد. 

خودتان چطور؟ شما چه کاری میتوانید انجام دهید که احساس   
امنیت، دوست داشته شدن و درک شدن به شما دست دهد؟ 

با خودتان خوب باشید. وقتی از خودتان مراقبت میکنید، به   
فرزندتان نشان میدهید که شما سزاوار احترام هستید. او نیز یاد 
میگیرد که به خودش احترام بگذارد. سعی کنید هر روز برای 
خودتان کاری خوب و قشنگ انجام دهید، زیرا الیق آن هستید. 

فعالیتهای شاد و آسان والدین 

به خودتان   احساس خوبی نسبت 
باشید  داشته 

به سنت های فرهنگی خود پایبند باشید. درمورد مطالبی که   
در فرهنگتان برای شما اهمیت دارند مثل ارزشها، باورها، 

سنتها و آیین های مذهبی خود با فرزندتان صحبت کنید. 

بخاطر اینکه باورهای فرهنگی شما با افراد دور و برتان   
فرق میکنند، مجبور نیستید از آنها دست بردارید. فرزند شما 

باید بداند که از کجا آمده است و در حال حاضر جایگاه او در 
کجاست. 

غذای خانگی تهیه کنید  
آیا غذاهای مخصوصی که در ایام کودکی و رشدتان مصرف   
میکردید را بخاطر می آورید؟ آیا غذاهای مخصوصی در ایام 

بخصوص سال مصرف میکردید؟ این خاطرات را با فرزند 
خود در میان بگذارید و با او آن غذای مخصوص را تهیه کنید. 

حتی کودکان خردسال نیز میتوانند به شما در آشپزی کمک   
کنند. اگر شما ترکیبات غذا را اندازه گیری کنید، آنها میتوانند 
مواد را در کاسه بریزند. کودکان بزرگتر به اندازه کافی قوی 

هستند که آنها را بهم بزنند. هنگام تهیه غذا با فرزندتان درباره 
خاطرات دوران طفولیت خود صحبت کنید. از خوردن غذای 

مخصوص با یکدیگر لذت ببرید. 

مطمئن شوید وقتی شما آشپزی میکنید، فرزندتان امن باشد.   
شاید امن ترین جا برای نشستن او صندلی پایه بلند غذا خوری 
اش باشد. در این صورت او همسطح شما قرار خواهد گرفت. 

او را از لوازم تیز آشپزخانه و سطوح داغ دور نگه دارید. 

از خودتان تعریف و تمجید کنید   
بعد از اینکه فرزندتان به رختخواب میرود، لحظه ای به   
چیزخوبی فکر کنید که در طول روز با او انجام داده اید. 

موفقیت خود بنویسید وهر  در یک دفترچه چند کلمه دربارۀ   
پدر یا مادر بودن خود احساس خوبی  زمان که مایلید دربارۀ 
داشته باشید، آن را بخوانید. این یادداشتها شما را به یاد تمام 

کارهای خوبی می اندازد که انجام داده اید. 

قطعاتی از اوقات خوش   
هنگام گذاشتن فرزندتان در رختخواب، از او بخواهید دربارۀ   
سه چیز خوبی که در طول روز برایش اتفاق افتاده فکر کند. 

اتفاقات کوچک تشویق کنید. مثاًل،  او را به فکر کردن دربارۀ 
آیا او ناهارش را دوست داشته است؟ آیا از بازی کردن با 

دوستش لذت برده است؟ آیا از درست کردن آدم برفی با شما 
لذت برده است؟ شما میتوانید اوقات خوش خود را نیز به اینها 

اضافه کنید. 

اوقات خوش را روی یک  درصورت تمایل، چند کلمه دربارۀ   
قطعه کاغذ بنویسید. کاغذ را تا کنید و داخل یک جعبه قرار 

دهید. شما و فرزندتان میتوانید جعبه را با نوار و کاغذ رنگی 
تزیین کنید. اگر فرزندتان بگوید که “هیچ چیز خوبی برای من 
اتفاق نیفتاده!” چند قطعه کاغذ از داخل جعبه بیرون بیاورید و 

اوقات خوش را برایش بخوانید.

با انجام این کار، بزودی افکار مثبت هم برای شما و هم   
فرزندتان عادت خواهد شد. 

 

درمورد کامل بودن خودتان نگران   
نباشید. در مورد اینکه حداکثرتالش 
خود را بکار میبرید، احساس خوبی 

داشته باشید. 

 
به قضاوت خود ایمان داشته باشید. همیشه افرادی هستند که   

فکر میکنند روشی که شما بعنوان یک پدر یا مادر انتخاب 
کرده اید، غلط است. مهم اینست که شــمــا چه فکری میکنید. 

از افراد دوست و قابل اعتماد خود سوال کنید و دیگران را 
نادیده بگیرید. 

از دیگران انتظار داشته باشید به شما احترام بگذارند. یک   
رفتار والدینش نسبت به یکدیگر یاد  کودک با دیدن نحوۀ 

میگیرد که چگونه رفتار کند. اگر والدین برای یکدیگر احترام 
و ارزش قائل شوند، فرزندشان نیز احترام گذاشتن به آنها را 

یاد میگیرد. 
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این پروژه توسط سازمان  بهداشت عمومی کانادا )Public Health Agency of Canada(  تامین مالی شده است و شورای بریتیش کلمبیا )BC Council(  برگه های راهنما 
را برای خانواده ها تهیه کرده است که میتوان از وب سایتهای www.bccf.ca ، www.nobodysperfect.ca  دانلود کرد. 

اکثر مادران پس از زایمان دچار “افسردگی خفیف -    
baby blues” میشوند که امری طبیعی بشمار میرود. مادران 

بعد از بچه دار شدن با تغییرات جسمی، عاطفی و هورمونی 
روبرو میشوند. ممکن است احساس بیقراری، فشار روحی، 

غمگینی، گریه یا درماندگی کنند.  

افسردگی خفیف باید چند هفته بعد از بچه دار شدن از بین برود.   
اگر شما بخوبی از خود مراقبت کنید، این دوران راحت تر و 

آسانتر طی میشود. 

خوب غذا بخورید و تا آنجا که میتوانید بخوابید و استراحت کنید.   
سعی کنید به خودتان فشار نیاورید و سخت نگیرید. در مواقع لزوم 
از دیگران کمک بخواهید. راهنمایی های مراقب درمانی خود را 

دنبال کنید. 

احساس شما بعد از تولد نوزادتان 

 postpartum( برخی از مادران به افسردگی پس از زایمان  
Depression( دچار میشوند. گاهی اوقات “افسردگی خفیف” 

از بین نمیرود و احساسات آنها وخیم تر میشود. پدران نیز میتوانند 
بعد از تولد نوزاد افسرده شوند. 

در موارد زیر با یک مراقب درمانی صحبت کنید:  
عالئم افسردگی شما چند هفته پس از تولد فرزندتان از بین  	• 

نرفته است. 
در گذشته نیز دچار افسردگی بوده اید. 	•

در طول دوران حاملگی عالئم افسردگی در شما شروع  	• 
شده است.

اگر شما پدر یا مادری هستید که به افسردگی پس از زایمان دچار   
شده اید، بسیار مهم است که از خودتان مراقبت کنید. از شریک 
زندگی، دوستان یا اقوام خود کمک بخواهید. به مشاور مراجعه 

کنید. اگر مراقب درمانی تان تشخیص داد که مصرف دارو برای 
شما مفید است، این موضوع را جدی بگیرید. 

افسردگی پس از زایمان طبیعی و   
واقـعـی است. با کمکهای موجود 

میتوانید بهتر شوید. 

والدین 
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فعال باشید. فعالیت به سالمتی بدن و همچنین به کنار آمدن با   
فشار روانی کمک میکند. همراه با فرزندتان از انجام فعالیتهای 

جسمانی لذت ببرید. 

تغذیه خوب داشته باشید. فرزندتان شما را نمونه و سرمشق   
کارهای خود قرار میدهد و از شما می آموزد. اگر غذاهای 

مغذی مثل میوه و سبزیجات مصرف کنید، او نیز به آنها تمایل 
نشان میدهد و هر دوی شما سالم خواهید ماند. 

کافی استراحت کنید. هر روز سعی کنید برای چند  به اندازۀ   
دقیقه هم شده تنها باشید. وقتی فرزندتان در طول روز به 

خواب میرود، شما نیز استراحت کنید. اگر نوزاد شما در طول 
شب بیدار میشود، زود به رختخواب بروید و سعی کنید شب به 

اندازه کافی بخوابید. 
 

رابطه خود را محکم نگهدارید. تمام والدین باید نیازهای رابطه   
عشقی و جنسی خود را برآورده سازند. برای ایجاد یک رابطه 
سالم با شریک زندگیتان به زمان، انرژی، توجه و عشق نیاز 
دارید. این امر برای شما و فرزندتان با ارزش و مهم است.  

به دیگران ابراز عالقه کنید. والدین نیاز به فرصتی دارند تا با   
بزرگساالن دیگر گرد هم آیند و صحبت کنند. با فرزند خود به 
جاهایی بروید که با والدین دیگر مالقات کنید. شما و فرزندتان 

هر دو میتوانید کارهای جدیدی یاد بگیرید و انجام دهید و 
دوستان جدیدی نیز پیدا کنید. 

 
خوش بگذرانید. خوش گذرانی بخشی از مراقبت از خود به   

شمار میرود. با فرزندتان بازی کنید و بخندید. با شریک زندگی 
و دوستانتان نیز اوقات خوشی را سپری کنید. 

 

از خودتان مراقبت کنید 
با فرزندتان فعالیت کنید   

برای ورزش کردن الزم نیست حتمًا در یک سالن ورزشی   
ثبت نام کنید، میتوانید نوزادتان را در یک کالسکه یا کیف 

مخصوص حمل بچه قرار دهید و در بیرون قدم بزنید. اگر با 
دیگران نیز همراه شوید بیشتر به شما خوش خواهد گذشت. 

به دنبال پدر یا مادر دیگری بگردید که دارای فرزندی به سن 
فرزند شما باشد. با تعیین تاریخ مشخص و منظم باهم به پیاده 

روی بروید. 

وقتی فرزندتان بزرگتر شد، میتوانید مثل یک باند نظامی قدم   
رو بروید و در حالیکه از یک اتاق به اتاق دیگر میروید با 

استفاده از یک ابزار وانمود به نواختن موسیقی نظامی کنید. از 
این وسیله صدا در بیاورید. فرزندتان از شما تقلید خواهد کرد 
و وقتی از نواختن طبل خسته شد، میتوانید وانمود به نواختن 

شیپور کنید. 

سعی کنید با فرزند پیش دبستانی خود ورزشهای کششی انجام   
دهید. از کتابخانه ویدیوهای مربوطه را امانت بگیرید و یا 

برنامه های ورزشی تلویزیون را دنبال کنید. با فرزند خود از 
انجام حرکات لذت ببرید. 

زمان خنده   
با خندیدن احساس بهتری به شما دست خواهد داد. با تهیه   

فهرستی از آنچه برایتان خنده آور است، هر روز “زمانی را 
برای خنده” تعیین کنید. 

در اینجا به چند ایده اشاره میشود که میتوانید با فرزندتان،   
دوستان و یا خودتان به تنهایی انجام دهید: 

با اشاره و حرکات بازیهایی را با تکرار ریتم و قافیه نمایش  	•
دهید. دست کودکتان را همزمان با خواندن قافیه ها و اشعار 
حرکت دهید. در برخی از اشعار قسمتی از بدن او را هنگام 

لمس کردن نام ببرید. قبل از تمام شدن ریتم، او بزودی 
شروع به خندیدن خواهد کرد. 

با شکلک درآوردن و تقلید صدای حیوانات، کودک نوپای  	•
خود را بخندانید. 

با فرزند پیش دبستانی خود آوازهای بچگانه بسازید و با هم  	•
بخوانید. 

برای تفریح و شادی کردن با یک دوست همراه شوید.  	•
فیلم خنده دار تماشا کنید.  	•

نمایش های خنده دار تلویزیونی تماشا کنید. 	•
کتابهای کمدی یا خنده دار بخوانید. 	•

والدین از طریق مراقبت از خود، بهتر   
میتوانند از فرزندشان نیز مراقبت کنند. 

فعالیتهای شاد و آسان والدین 

Parent - Farsi
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