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HELLO!
I am a VIRUS,

cousins with the Flu and

the Common Cold

 

My name is Coronavirus
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سالم!
من یک ویروس ام ،

از خانواده ی ویروس های آنفوالنزا و 

همین سرماخوردگی خودمان

نام من ویروس کرونا است
منبع:

amoozak.org



I love to travel... 

 

HIGH
FIVE

and to jump

from hand to

hand to say Hi 

من عاشق سفر کردن ام...

و این که از یک دست 
بپرم روی یک دست 
دیگر و سالمی بگویم

بزن 
َقِدش!



Have you heard about me?

 

And how do you feel when

you hear my name?

YES

 

Relaxed

 

Confused

 

Nervous

 

Worried

NO

Sad

 

Curious

 

تا حاال درباره ی من شنیده بودی؟

سردرگم

مضطرب

راحت

کنجکاو

نگران

غمگین

 وقتی اسم من را می شنوی
چه احساسی داری؟

بله نه
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I can understand you

feel...

Draw it here

...I would feel the same way

احساس ات را درک می کنم...

... من هم این حس را دارم

احساس ات را نقاشی کن!
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Sometimes adults get

worried when they read

the news or see me on TV

THAT'S
ME!

گاهی بزرگ ترها خبری درباره ی گاهی بزرگ ترها خبری درباره ی 
من می خوانند یا من را در تلویزیون من می خوانند یا من را در تلویزیون 

می بینند، نگران می شوندمی بینند، نگران می شوند

این منم!



But I am going to explain

myself...

So you can understand...

COVID-19

اما بگذارید خودم برای تان 
توضیح دهم ...

تا سردربیاورید...
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When I come to visit, I bring...

Difficulty breathing

اگر به کسی سر بزنم، همراه 
خودم این ها را می آورم...

تنگی نفس

تبسرفه
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When I come to visit, I bring...

Difficulty breathing



But I don’t stay with

people for long, and almost

everyone gets better

BYE BYE...
Just like when you get a

scrape on you

knee and it heals

اما خیلی پیش شان نمی مانم، و 
بیش تر افراد حال شان بهتر می شود

مانند هنگامی که زانوی ات 
خراش برمی دارد اما زود 

خوب می شود

 خدانگه دار!
من رفتم...



Dont you worry!

 

The adults who take care of you:

 

will keep you safe

 

 

نگران نباش!
بزرگ ترها از تو مراقبت می کنند:

تو در امانی!

Dont you worry!

 

The adults who take care of you:

 

will keep you safe

 

 



By washing your hands

with soap and water

while singing a song

By using hand sanitizer

and letting it dry on

your hands 

And you can help...

Without moving them count to 10

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

Once your hands are dry you can get

back to playing!!

You can sign your favorite song,

the happy birthday song, or the

alphabet song

11

22

برای کمک کردن، این کارها را 
می توانی انجام بدهی...

دست هایت را با آب و صابون 
شست وشو بده و 

هم زمان آواز هم بخوان

از ژل های ضدعفونی کننده استفاده کنی 
و بگذاری روی دست ات خشک شود

می توانی ترانه ای را که دوست 
داری بخوانی، ترانه ی تولد مبارک، 

ترانه ی الف با...

برای خشک شدن، دست های ات را 
در هوا تکان بده و تا 10 بشمار:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
می توانی سپس به بازی ات برگردی!



while the doctors work to find a vaccine 

that will allow me to say hi 

without getting you sick.

If you do all that 

I will not come to visit 

 

MANEULA MOLINA - @MINDHEART.KIDS

WWW.MINDHEART.CO

 MANUELA MOLINA - @MINDHEART.KIDS

WWW.MINDHEART.CO

CC BY-NC-SA 4.0 INTERNACIONAL PUBLIC LICENSE

اگر این کارها را انجام بدهی، 
من پیش تو نمی آیم

پزشکان هم در  تالش برای پیدا کردن
 واکسنی هستند که بتوانم بدون این که بیمارت 

کنم، پیش تو بیایم و سالم کنم.

منبع:
amoozak.org
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