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 سخني با والدین و مربیان

ــی،  ــگام اسباب کش ــر هن ــم. اگ ــاد داری ــوای آن را به ی ــم و حال وه ــی کرده ای ــی اسباب کش ــاری در زندگ ــد ب ــا چن ــۀ م هم
کــودک یــا فرزنــد کوچکــی در خانــواده داریــم، بایــد بــه او کمــک کنیــم میــان ریخت وپــاش و تغییراتــی کــه اتفــاق خواهنــد 

افتــاد احســاس امنیــت و آرامــش داشــته باشــد.
بــا توجــه بــه سن وســال کــودک، بهتــر اســت هرچــه زودتــر خبــر جابه جایــی و دلیــل آن را بــه او بگوییــم. می توانیــد بــه 
کــودک کمــک کنیــد بفهمــد کــه خیلــی چیزهــا در زندگــی عــوض می شــوند ـ مثــل جایــی کــه در آن زندگــی می کنیــم ـ 
باوجودایــن آدم هایــی کــه او را دوســت دارنــد و از او مراقبــت می کننــد، همچنــان بخشــی از زندگــی اش باقــی خواهنــد مانــد.
زمانی کــه وســایل را بســته بندی می کنیــد، کــودک را هــم تاحدامــکان در ایــن کار درگیــر کنیــد. در روز اسباب کشــی ســعی 
کنیــد ابتــدا اتــاق کــودک را سروســامان بدهیــد تــا زمانی کــه شــما مشــغول رســیدگی بــه دیگــر قســمت های خانــه هســتید، 
ــایل و  ــا وس ــودک ب ــر ک ــر، اگ ــرف دیگ ــد. از ط ــرگرم باش ــودش س ــای خ ــباب بازی ها و کتاب ه ــه درآوردن اس ــا از جعب او ب
تزئینــات آشــنای خــودش احاطــه شــده باشــد احســاس امنیــت بیشــتری خواهــد داشــت؛ حتــی اگــر بقیــۀ بخش هــای خانــه 

ــاش باشــد. ــوز ریخت وپ هن
پــس از اسباب کشــی، تــا جایــی کــه می توانیــد ضوابــط و قوانیــن همیشــگی را رعایــت کنیــد. خانــوادۀ شــما احتمــاالً یــک 
ســاعِت خــواب معیــن بــرای بچه هــا دارد کــه هــر جایــی کــه باشــید اجــرا می شــود. در شــب اول و موقــع خــواب، همــان 
کارهــای همیشــگی را انجــام دهیــد: حمــام و ســپس در آغــوش گرفتــن کــودک موقــع خوانــدن یــک داســتان. دربــارۀ روز 
شــلوغی کــه پشــت ســر گذاشــتید، روزی کــه قــرار اســت از راه برســد و کارهایــی کــه می خواهیــد انجــام بدهیــد حــرف بزنید.

البتــه ایــن جابه جایــی بــرای شــما والدیــن هــم ســختی هایی دارد؛ حتــی اگــر در درازمــدت زندگی تــان را بهتــر کنــد. فرزنــدان 
واکنش هــای شــما را بــه ایــن جابه جایــی خیلــی زود متوجــه می شــوند. به عنــوان یــک بزرگســال، شــما بــه آن هــا کمــک 
ــه رو  ــا تــرس از افــراد و مکان هــای جدیــد و غصــۀ خداحافظــی از آدم هــا و جاهــای قبلــی روب می کنیــد درعین حــال کــه ب
ــد از  ــان کمــک کنی ــه فرزندت ــد ب ــی را بشناســند. شــما می توانی ــن جابه جای ــز ای ــب و هیجان انگی می شــوند؛ جنبه هــای جال
همســایگان قدیمــی »خداحافظــی« کنــد و بــه همســایه های جدیــد »ســام« بگویــد. پــس از مدتــی متوجــه می شــوید در 

مســیر کمــک بــه فرزندتــان بــرای هماهنــگ شــدن بــا شــرایط جدیــد، بــه خودتــان هــم کمــک شــده اســت. 
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چرا آدم ها خانه شان را عوض می کنند؟                               

شــاید تــو ندانــی چــرا داریــد بــه یــک خانــۀ جدیــد می رویــد. بــا مــادر و پــدر یــا یکــی از 
بزرگ ترهــا صحبــت کــن کــه توضیــح دهنــد چــرا ایــن اتفــاق دارد رخ می دهــد.

شــاید مامــان یــا بابــا یــک شــغل جدیــد پیــدا کــرده اســت و وقتــی خانه تــان به محــل کار 
او نزدیــک باشــد؛ می توانــد زمــان بیشــتری را بــا خانــواده بگذرانــد. شــاید خانــۀ فعلــی دیگر 
بــرای خانــوادۀ شــما کوچــک اســت. شــاید هــم الزم اســت جایــی نزدیــک بــه پدربــزرگ و 

مادربــزرگ زندگــی کنید.
ــک  ــان داری نزدی ــه دوست ش ــانی ک ــه کس ــو را ب ــی ت ــن جابه جای ــا ای ــی وقت ه گاه
ــه  ــر شــود، امــا آن هــا می تواننــد ب نمی کنــد؛ بلکــه باعــث می شــود خانه هــا از هــم دورت
خانــۀ شــما بیاینــد و تــو هــم می توانــی بــه دیدنشــان بــروی. حتــی شــاید بتوانــی شــب را 
پیــش آن هــا بمانــی و خــوش بگذرانــی. کاری کــه آن زمــان کــه خانه تــان بــه هــم نزدیک 

ــردی. ــود نمی ک ب





کلی احساسات مختلف!                               

ــازه اسباب کشــی  ــه یــک مــکان ت ــد ب ــواده ات داری ــو و خان ــه اینکــه ت احتمــاالً نســبت ب
می کنیــد، کلــی احساســات مختلــف داری. ممکــن اســت در یــک لحظــه، احساســاتی مثل 

خشــم، هیجــان، تــرس، خوشــحالی، خجالــت و تنهایــی را بــا هــم تجربــه کنــی!
پــدر و مــادرت هــم احساســات متفــاوت زیــادی دارنــد؛ امــا می داننــد تــو چیزهــای جدیدی 
بــرای دیــدن و انجــام دادن کشــف می کنــی. آدم هــای جدیــدی بــرای شــناختن و جاهــای 
تــازه ای بــرای رفتــن هســت. تــو و خانــواده ات در طــول شــناخت محلــۀ جدیــد، ماجراهــای 

تــازۀ زیــادی را بــا هــم پشــت ســر می گذاریــد.
آدم هــا موقــع اسباب کشــی هــم خوشــحال هســتند و هــم غمگیــن، و ایــن طبیعــی اســت. 
یــادت باشــد می توانــی موقــع اسباب کشــی اوقــات شــادی داشــته باشــی و راه هایــی پیــدا 

کنــی کــه بخش هــای ناراحت کننــدۀ ایــن جابه جایــی، کمتــر آزاردهنــده باشــند.
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خداحافظی کردن                                

پیــش از اینکــه محلــۀ قبلــی را تــرک کنیــد، بــا پــدر و مــادرت گشــتی در آن بزنیــد. در 
دلــت، یــا بــا صــدای بلنــد، بــا جاهــا و آدم هــای خــاص و چیزهــای آشــنا خداحافظــی کــن. 
می توانــی بــا درخت هــا، گیاهــان، ســاختمان ها و حتــی حیــوان خانگــی همســایه ات هــم 

ــی کنی. خداحافظ
بعضــی خانواده هــا قبــل از اسباب کشــی وســایلی را کــه نمی خواهنــد بــا خــود بــه خانــۀ 

جدیــد ببرنــد، بــه  فــروش می گذارنــد. 
ــی  ــدن از بعض ــدا ش ــه ج ــت. البت ــخت اس ــا س ــا چیزه ــا بعضی ه ــردن ب ــی ک خداحافظ

چیزهای دیگر ممکن است آسان باشد. 
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