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با شما صحبت کنیم. از این که بخشی از زمان خود را به مطالعه این متن  همایینقش گردامروز میخواهیم با هم درباره موضوع  سالم! 

 تخمین زده میشود:  دقیقه  4برای مطالعه آن  مدت زمان الزم .اختصاص می دهید، سپاسگزاریم

ها روابط  آیین ها قسمتی از زندگی تمام ما انسان ها هستند. آیین ها مهم ترین منبع ارتباط و کنش اجتماعی محسوب میشوند. ما از طریق آیین

دیدار ماهانه از پدربزرگ ها و مادربزرگ ها را مختل کرد و همین امر موجب افزایش  خود را ترمیم میکنیم. کرونا، بسیاری از آیین های ما مانند 

  تنهایی و ناامیدی شد. ما به وسیله این آیین ها، به زندگی خود معنا میدهیم و هویت جمعی خود را بازافرینی میکنیم. آیین ها، زمانی که

یادمان باشد. عید نوروز، مهم ترین آیین های زندگی خود به خاطرات می سپارند. با اهمیتشان را از دست میدهند، قسمتی از وجود ما را نیز 

 در آیین میتوانیم به یکدیگر محبت و عشق خود را نشان دهیم و به فرزند خود ثابت کنیم.   ماست.

حتما سفره  ی نوروزی را به جا بیاورید. اسفندماه و اول فروردین ماه تعطیل است. در این دو روز تالش کنید تمام آیین ها  29در برنامه نوروزی، 

،  هفت سین بچینید. سعی کنید در این روزها، فرزندتان در چیدن سفره به شما کمک کند و خودش را جزئی از این آیین بداند. حتما در روز عید

کنکور بپرهیزید. در دید  تن در مورد به فرزندتان عیدی بدهید و تالش کنید حتی برای یک ساعت به دیدن بزرگترهای فامیل بروید. از سخن گف

 و بازدیدهای فامیلی، تالش کنید هنگام صحبت از کنکور بحث را عوض کنید و با گفتن جمالتی مانند هر چه خدا بخواهد بحث را جمع کنید.  

فروردین ماه، به بیرون از شهر بروید و آن را در طبیعت سپری کنید. یک پیکنیک معمولی با طبخ غذا دور هم، برای اینکه فرزند شما   7در روز 

ر  لحظاتی زندگی عادی را تجربه کند بسیار مهم است. اگر در این روز در ترافیک ماندید، اصال غر نزنید. بگذارید فرزندتان درک کند به خاط

 روحیه او حاضرید ساعت ها هم پشت ترافیک بمانید.  

ز  زمان های استراحت فرزندتان، در برنامه نوروزی بسیار مهم است. تالش کنید قسمتی از این زمان را با فرزندتان باشید. با او یک کلیپ طن

دانش آموز شما به اندازه کافی خسته است. اگر   بگو و بخند کنید. در زمان های استراحت در مورد درس ها و مطالعه سوال نپرسید.ببینید و 

هنگام عذا حتما سفره پهن کنید و فردی از نزدیکان شما کنکور دارد مراقب باشید. سعی کنید از وی خبر نگیرید و صحبت وی را پیش نکشید. 

 وز تاثیر خود را در روجی فرزند شما نشان دهد.  ناهار و شام را در کنار هم میل کنید. تالش کنید هنگام غذا، به اخبار گوش نکنید تا آیین نور

 سال نو پیشاپیش مبارک  


