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What is corona virus or COVID-19?

The coronavirus is a kind of virus. 

All viruses are very very tiny - so small that you cannot see them or feel them if they 

are on your hand. 

If some of these viruses get inside your nose or mouth, they can make you ill. 

One of these viruses is a virus we call Corona, and it gives us the Coronavirus disease 

2019. We also call it COVID-19

CO – Corona

VI – Virus

D – Disease

ویروس کرونا یا کووید 19 چیست؟

 ویروس کرونا یک نوع ویروس است.

تمامی ویروس ها بسیار بسیار کوچک هستند؛ به قدری کوچک که اگر روی دست تان باشند، نمی توانید آن ها را ببینید یا 

 احساس کنید.

 اگر بعضی از این ویروس ها داخل بینی یا دهان تان شود، می توانند شما را مریض کند. 

یکی از این ویروس ها ویروسی است به نام کرونا که باعث بیماری ویروس کرونای 2019 در ما می شود.از این مریضی به نام 

کووید 19 نیز یاد می شود.
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What can we do to protect ourselves and others from the virus?

The most important thing you can do is to wash your hands often and really 

carefully. Wash:

• inside the han;

• outside the hand; And

• DON NOT FORGET TO WASH YOUR THUMBS!

   

  

برای محافظت از خود و دیگران در برابر ویروس کرونا چه کاری می توانیم انجام دهیم؟

مهم ترین کاری که می توانید انجام دهید، این است که دست های خود را به دفعات زیاد و با دقت بشویید.

فراموش نکنید که:

     •   روی دست؛

     •   پشت دست؛ و 

     •   انگشت شصت خود را هم بشویید!
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Count slowly from 1 to 10 or more while you are washing your hands. If there is not 

enough water where you are you can turn off the water while counting and turn it 

on to rinse the soup away. Now you will not have any coronavirus on your hands!

در هنگام شست دستا ن تان به آهستگی از یک تا ده یا بیشتر از آن بشمارید. اگر در جایی که هستید آب کافی وجود ندارد، 

هنگام شمارش اعداد می توانید نل آب را ببندید و دوباره آن را هنگام شستن دست ها باز کنید. حاال دیگر ویروس کرونا روی 

دستان شما وجود ندارد! 
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Coronaviruses can live in people’s throats, mouths, and noses. 

When someone who has the coronavirus coughs or sneezes, the coronaviruses can 

come out of their mouth and fly around in the air. 

 If you stand close to this person, the viruses can enter your nose and throat and you 

can catch the coronavirus illness disease. 

ویروس  کرونا می تواند در گلو، دهان و بینی مردم زندگی کند. 

زمانی که شخصی که کرونا دارد سرفه یا عطسه می کند، ویروس کرونا می تواند از دهان آن شخص خارج شده و در هوا پخش 

شود. 

اگر شما نزدیک چنین شخصی ایستاده باشید، ویروس می تواند داخل بینی و گلوی شما شده و شما مبتال به بیماری ویروس 

کرونا شوید. 
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Even if you are not ill: 

• if you cough or sneeze the viruses will fly overall, and another person may 

breathe inn the viruses

• if you cough or sneeze into your bare hands, the virus may get into your hand:

 • When you then touch a person, this person may get the virus

 • When you then touch a for example a door handle and another person 

touch the door handle and then puts the hand into the mouth or rubs the 

eyes the person may get the virus.

 

 

حتی اگر شما مریض نیستید:

     •   اگر سرفه یا عطسه کنید، ویروس در هوا پخش می شود و شخص دیگری ممکن است ویروس را تنفس کند.

     •   اگر طرف دستان خود سرفه یا عطسه کنید، ویروس می تواند روی دستانتان قرار گیرد:

        •   در نتیجه اگر با یک شخص دیگر دست دهید، ویروس می تواند به آن شخص منتقل شود؛

        •   هنگامی که مثال دستگیرۀ دروازه را لمس کنید و سپس شخص دیگری به دستگیرۀ دروازه دست 

            بزند و بعدا دستش را به دهانش بزند یا چشمان خود را با دستش مالش کند، آن شخص ممکن است کرونا  

            بگیرد. 
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Therefore

• cough or sneeze inside the corner of your elbow.
The corner of your elbow will catch the viruses – now the viruses cannot harm 

anymore

بنابراین؛

    •   در هنگام عطسه یا سرفه، آرنج خود را جلوی بینی و دهانتان بگیرید.

         ویروس ها در کنج آرنج شما جمع می شوند؛ در این حالت ویروس ها نمی توانند به کسی صدمه بزنند.
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If you have to blow your nose, and if you have a tissue use a tissue and throw it in 

the garbage straight away and wash your hands afterward.

زمانی که بینی خود را پاک می کنید و اگر دستمال دارید، از دستمال برای این کار استفاده کنید و آن را مستقیم 
داخل سطل زباله بیندازید و دستان خود را بعد از آن بشویید. 
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WHEN YOU GO OUT FROM YOUR HOME

If you have to go out:

• use a facemask and remember not to touch the mask with your 
hands

• try to go places where there are only very few persons
• when you come home wash your hands
• When meeting friends do not hug or shake hands.

هنگام بیرون رفتن از خانه 

اگر برای انجام کار مهمی باید از خانه خارج شوید: 

    •   ماسک بزنید و یادتان باشد که دستان خود را به ماسک تماس ندهید؛

    •   کوشش کنید جاهایی بروید که افراد کمی در آن حضور دارند؛

    •   هنگامی که به خانه برمی گردید، دستان خود را بشویید.

    •   هنگام دیدار با دوستان تان، از بغل کشی و دست دادن خودداری کنید. 
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What can happen to us if we get the virus?

Some people specially children, hardly feel ill at all when they get the coronavirus. 

But they still may have the coronavirus in their body. They could give the coronavirus 

to someone else by mistake. 

 

When someone gets the coronavirus, they may cough and get a high fever. Some 

people also get a headache or aches all over their body. They may also lose the 

sense of smell and taste. Some may have difficulties to breath.

 

اگر ویروس کرونا بگیریم، چه اتفاقی برای ما رخ می دهد؟

بعضی از افراد به خصوص اطفال، زمانی که کرونا بگیرند، بسیار کم احساس مریضی می کنند. اما ویروس کرونا می تواند در 

بدنشان موجود باشد. 

زمانی که یک شخص کرونا بگیرد، ممکن است سرفه کند و تب باالیی داشته باشد. همچنین بعضی اشخاص دچار سردرد یا درد 

در تمام بدن خود می شوند. آن ها ممکن است حس بویایی و ذایقۀ خود را هم از دست دهند. برخی اشخاص هم مشکل 

تنفسی پیدا می کنند. 
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People will usually be ill for a few days.

But the good news is that the body has an amazing weapon against the viruses. This 

weapon is called antibodies.  

The antibodies catch the viruses and destroy them. Then the person gets better.

این افراد معموال برای چند روز مریض خواهند بود. 

 اما خبر خوب این است که بدن ما سالح شگفت انگیزی در برابر ویروس ها دارد. 

 این سالح آنتی بادی نامیده می شود. 

آنتی بادی ها ویروس ها را گرفتار کرده و آن ها را از بین می برند. بعدا حال آن شخص بهتر خواهد شد. 

Some people may not have a strong body as children have to fight the coronavirus. 

Mostly those who are more than 70 years old, or those who already have other 

illnesses like cancer. They may have difficulties to fight the virus. Therefore, they will 

need more help to fight the coronavirus. This means they have to go to a hospital.

 

بعضی از مردم برای مبارزه با کرونا بدنشان مثل اطفال قوی نیست. اکثراً چنین افرادی باالی هفتاد سال سن دارند و یا 

کسانی  اند که امراض دیگری همچون سرطان دارند. برای این افراد مبارزه با کرونا ممکن است دشوار باشد. بنابراین، آنان به 

کمک بیشتری برای مبارزه با این ویروس نیاز دارند. یعنی آنان باید شفاخانه بروند. 
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When they are in the hospital, they may need to use a special machine to help them 

breath. This machine is called respirator. Sometimes even this may not be enough to 

help them to get better. If that happens, the person may sadly die.

If many persons get ill and have to go to a hospital at the same time, hospitals will 

get too busy to look after people properly.

 

زمانی که در شفاخانه هستند، برای این که بتوانند نفس بکشند، ممکن است به دستگاه خاصی نیاز پیدا کنند که دستگاه تنفس 

نامیده میشود. برخی اوقات حتی این دستگاه هم ممکن است برای بهتر شدن حال آنان کافی نباشد. در چنین حالتی، آن 

شخص با تأسف ممکن است بمیرد. 

اگر اشخاص زیادی مریض شوند و در عین زمان به شفاخانه بروند، شفاخانهها زیاد مصروف شده و شاید نتوانند به درستی 

از مریضان مراقبت کنند.  
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VERY IMPORTANT

If your throat hurts or you do not feel well be sure to tell your parents, teachers, or 

other adults.

If you or anyone in your family feels ill, and thinks they might have the coronavirus, 

you should be quarantined. This means that you cannot come out of your home at 

all for two weeks.

نکته بسیار مهم

اگر گلویتان درد می کند یا حالتان خوب نیست، حتما این مسئله را به والدین، معلمان یا دیگر بزرگساالن بگویید.

اگر شما یا کسی از اعضای خانواده تان احساس می کند که مریض شده است و فکر می کند که ممکن است کرونا گرفته باشد، 

باید قرنطینه شود. قرنطینه به این معناست که آن شخص برای دو هفته به طور کامل در خانه بماند و از خانه خارج نشود. 

It is important to eat healthy food including fruits, vegetables and drink a lot. This 

will make your body stronger and can help to protect you from the virus.

Listen to your parents and teachers when they tell you to stay home - stay home!

مهم است که غذاهای صحی بخورید. میوه   و ترکاری و مایعات زیادی مصرف کنید. این کار بدن شما را قوی تر می کند و به 

شما برای محافظت در برابر کرونا کمک می کند. 

زمانی که پدر و مادر و معلمان تان به شما می گویند که در خانه بمانید، به حرف آنان گوش کنید و خانه بمانید!
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Is there any cure for the virus?

Most people get better from the coronavirus by themselves. But doctors and 

scientists want to help everyone to get healthy quickly and safely.  

Doctors are working hard to find the right medicine that will help. Recently the 

doctors and scientists have developed a vaccine that can protect our body from the 

virus. Yet, we do not know when exactly the vaccine will arrive to Afghanistan.

آیا برای ویروس کرونا کدام تداوی وجود دارد؟

اکثر افراد مبتال به ویروس کرونا خود به خود خوب می شوند. اما داکتران و دانشمندان می خواهند به همۀ افراد کمک کنند تا 

زودتر و ایمن تر خوب شوند. 

داکترها بسیار تالش می کنند که دوای مناسبی را برای ویروس کرونا پیدا کنند.  

به تازگی، داکتران و دانشمندان واکسینی را تولید کرده اند که می تواند از بدن ما در برابر ویروس کرونا محافظت کند. با این 

حال، نمی دانیم که دقیقا چه زمانی این واکسین به افغانستان خواهد آمد. 
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Why are many places closed and most people stay home?

All over the world places like schools, playgrounds, stores, bakeries, workshops, 

offices and other jobs may be closed or already closed for the second time. 

Although, In Afghanistan most places reopened but as we are approaching the 

winter season, we are back to another period where people should try to stay at 

home as much as possible. This way it can help that as few people as possible get 

the coronavirus. 

Now, the schools are closed because of the winter season. In future schools may be 

closed or sometime closed if there are many corona infections.

چرا بسیاری از جاها بسته است و بسیاری از مردم در خانه های خود مانده اند؟

در سراسر جهان، جاهایی مثل مکاتب، زمین های بازی، دکان ها، نانوایی ها، ورکشاپ ها، دفاتر و دیگر وظایف ممکن است 

بسته شده باشد. با این حال، در افغانستان بسیاری از جاها دوباره باز شدند اما از آن جایی که به فصل زمستان نزدیک 

می شویم، ممکن است دوباره دوره ای را تجربه  کنیم که در آن مردم تا جایی که امکان دارد باید در خانه بمانند. این روش 

کمک می کند تا افراد بسیار کمی به ویروس کرونا مبتال شوند. 

در حال حاضر مکاتب به دلیل فصل سرما بسته شده اند. در آینده اگر بیماری کرونا زیاد شود، ممکن است مکاتب برای مدت 

نسبتاً طوالنی بسته بمانند. 
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People, like doctors, some storekeepers or bakers have to go out of their homes to 

go to work so that we can get the medical help and get the food we need.  

Most people will have to go out to buy food, but they must be very careful and keep 

an appropriated distance from others.

بعضی از افراد مثل داکتران، دکان داران و نانوایان مجبورند برای کار کردن از خانه های خود خارج شوند تا ما بتوانیم به 

کمک های طبی و غذاهای مورد ضرورت خود دسترسی پیدا کنیم. 

اکثر افراد برای خرید غذا مجبورند از خانه های خود خارج شوند اما آن ها باید بسیار احتیاط کنند و فاصلۀ مناسبی را با 

دیگران رعایت کنند. 

What can we do at home while staying at home?

You may think that kids are doing nothing when they stay home. This is wrong. 

When you are at home you can do things that are a lot of fun. By staying home 

children are helping to fight the virus as much as grownups that are staying at 

home. 

During the second period of quarantine, or when you are staying home during the 

school winter holidays, you can read books, draw some drawings and make some 

things of paper, clay, plastic bottles and more. You can make creative gifts to the 

family members. Just use your imagination. 

هنگامی که در خانه هستیم، چه کارهایی می توانیم انجام دهیم؟

ممکن است فکر کنید که اطفال در هنگام خانه ماندن، کاری انجام نمی دهند. اما این فکر اشتباه است. هنگامی که خانه 

می مانید، می توانید کارهایی انجام دهید که بسیار لذت بخش است. اطفالی که در خانه می مانند، به اندازۀ بزرگساالنی که در 

خانه اند، به مبارزه با ویروس کرونا کمک می کنند. 

در جریان دورۀ دوم قرنطین، یا هنگامی که در رخصتی های زمستانی مکاتب در خانه  هستید، می توانید کتاب بخوانید، رسامی 

کنید و اشیایی را با استفاده از ورق، ِگل، بوتل های پالستیکی 

و غیره بسازید. می توانید تحفه های خالقانه ای را برای اعضای 

خانوادۀ خود بسازید. فقط کافی است از خالقیت خود کار 

بگیرید. 
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You can do your school’s work and bridge the gap of the incomplete lessons from 

last school year during winter break in quarantine. It will help to keep your mind 

busy, so you will not be bored. And then, when you go back to school next year, you 

will have learned a lot! 

During this period, it is very important to be kind to the people that you live with at 

home and try to help them with the households, in the garden, the field or any other 

activity.

می توانید تمرین های مکتب را انجام دهید و خالأ موجود از درس های ناتکمیل سال گذشته را طی رخصتی های زمستانی در 

قرنطین پر کنید. این کار کمک می کند تا ذهن تان مصروف باشد و خسته نشوید و هنگامی که سال بعد به مکتب برمی گردید، 

چیزهای بسیاری را یاد گرفته باشید!

طی این دوره، بسیار مهم است که با افرادی که در خانه هستند مهربان باشید و به آنان در کارهای خانه، در باغبانی، در 

زراعت یا هر کار دیگری کمک کنید. 
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How will the future be?

We will be able to fight the coronavirus if we all are careful and do what we learned 

when we are at home, school or outside, such as:

• Wash our hands carefully

• Keep very good distance from children and adults who do not live in the same 

house as we do

• Do not hug and shake hands when we greet those who do not live in our house

• Tell a grownup if you have throat ache or you do not feel well.

آینده چگونه خواهد بود؟

در صورتی می توانیم با ویروس کرونا مبارزه کنیم که همۀ ما احتیاط کنیم و کارهایی را که یاد گرفته ایم، در خانه، مکتب یا 

بیرون انجام دهیم مانند:

    •   دستان خود را با دقت بشوییم؛

    •   از دیگر اطفال و بزرگساالنی که در خانۀ ما زندگی نمی کنند، فاصلۀ خود را حفظ کنیم؛

    •   با کسانی که در خانۀ ما زندگی نمی کنند، دست ندهیم و بغل کشی نکنیم؛

    •   اگر گلو درد دارید یا حالتان خوب نیست، به یک بزرگسال خبر دهید.

Remember that:

• Children and adults in all countries are trying to do the same

• Scientists and doctors work hard to find out how to cure the illness 

• Scientists and doctors have found a vaccine that could cure the Coronavirus. 

   

When we get the vaccine, it will protect all of us from the virus. 

This has already happened with other viruses that could make us ill.

به یاد داشته باشید که:

    •   اطفال و بزرگساالن در تمام کشورهای جهان تالش می کنند که عین کارهای را انجام دهند

    •   دانشمندان و داکتران با جدیت تالش می کنند راه تداوی این مریضی را پیدا کنند؛

     •   دانشمندان و داکتران واکسینی را پیدا کرده اند که می تواند تداوی برای ویروس کرونا باشد.

           وقتی که ما واکسین را بگیریم، این می تواند از همۀ ما در برابر ویروس کرونا محافظت کند. 

           برای دیگر ویروس هایی که ما را مریض می کنند هم همین کار شده است. 
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As the coronavirus still exists and we are not sure how the situation will be in future, 

we should stay as strong as possible. One day, quite soon, everything will be as its 

normal if we all help to fight against the virus and thereafter, you will be able to 

freely and without any concern:

• visit people you love who do not live with you, 

• play with your friends, 

• go to playgroups, kindergarten, and school again and 

• do lots of other things that you enjoy but that you cannot do now.

از آن جایی که ویروس کرونا همچنان وجود دارد و مطمئن نیستیم که وضعیت در آینده چگونه خواهد بود، باید تا جایی که 

می توانیم، قوی باشیم. یک روز، بسیار به زودی، همه چیز به روال عادی برمی گردد البته اگر همه در مبارزه با ویروس کرونا 

سهم بگیرند. پس از آن، شما خواهید توانست آزادانه و بدون هیچ تشویشی، کارهای ذیل را انجام دهید:

    •   دوباره با افرادی که دوستشان دارید اما با شما زندگی نمی کنند، دیدار کنید؛

    •   با دوستان خود بازی کنید؛

    •   دوباره به گروه های بازی، کودکستان و مکتب بروید؛ و

    •   بسیاری از کارهایی را انجام دهید که از انجامش لذت می برید، اما فعال قادر به انجامش نیستید. 
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