
سفر راحت با کودکان
والدین معموال در سفر با . مسافرت ھمراه خانواده می تواند یک تجربھ ی شگفت انگیز باشد اما نمی شود کھ بدون چالش باشد

.در این مقالھ چندین راھنمایی ساده برای داشتن سفر راحت با کودکان مطرح شده است. کودکان استرس زیادی دارند

کودکان زمان سفر را کوتاه انتخاب کنیدبرای سفر راحت با . 

.سعی کنید پرواز مستقیم داشتھ باشید
.اگر ھزینھ ی آن از پروازھایی کھ توقف دارند، بیشتر است، باید بدانید کھ ارزش دارد

ساعت پرواز ھرچقدر کمتر باشد،
.کودکان کمتر خستھ می شوند

ھمانطور کھ می دانید کودکان بھ محض خستھ شدن،
.ھانھ گیر می شوند و ممکن است باعث آزار شما و دیگر مسافران شوندب

صندلیتان را رزرو کنید. 

اگر . ساعت قبل از پرواز اجازه ی چک و یا ھنگام رزرو امکان انتخاب صندلی را بھ شما می دھند24اکثر خطوط ھوایی 
.یک خانواده ھمھ کنار ھم باشیدنیاز است حتی مبلغی اضافھ پرداخت کنید تا در ھواپیما بھ عنوان

در صورت نیاز عذرخواھی کنید. 

.نسبت بھ دیگر مسافران مودب باشید و بھ آنھا احترام بگذارید
ممکن است کودک شما بھ قدری بزرگ نباشد کھ قادر بھ عذرخواھی باشد،

.پس این کار را شما باید انجام دھید
.اعث آزار دیگر مسافران شود کھ شما باید اقدامی سریع داشتھ باشیدکودک ممکن است با گریھ و یا لگد زدن ب

لوازم و کالسکھ

ممکن است پرواز شما با تاخیر روبرو شود،
.پس باید بھ اندازه ی کافی برای کودک لوازم مورد نیاز بردارید

تان برسید و یا کودک را با چرخاندن آرام ھمچنین با آوردن کالسکھ می توانید زمانی کھ در فرودگاه ھستید راحتتر بھ کارھای
.کنید

.تاخیر پرواز را نمی توان پیش بینی کرد

محافظت از گوش

.مسئلھ ای کھ ممکن است از آن غافل شوید،آسیب رسیدن بھ گوش کودک ھنگام برخواستن ھواپیما است
.نجام دھیدالبتھ این مسئلھ احتمالی است اما خوب است کھ شما اقدامات احتیاطی را ا

.از کودک بخواھید در این زمان چیزی بجود تا فشار ھوا کنترل شود



با رعایت این نکات توریستی خوب باشید

نکات مھم برای توریست خوب بودن
بسیار متفاوت ھستندبھ طور کلی مسافران باید چندین راه ساده را برای توریست ..گردشگران با یکدیگر از نظر مرفھ بودن،و

.ب ی بودن در سفرھای خارج از کشور رعایت کنندخو

یادگیری چند کلمھ یا عبارت رایج برای توریست خوب بودن
خوب است کھ این . آداب و معاشرت مشترکی ھستند کھ در ھرجای دنیا کاربرد دارد“ خداحافظ”و “ متشکرم”، “ببخشید”، “سالم”

.تان اشتباه استکلمات را بھ زبان محلی یاد بگیرید، ھرچند اگر تلفظ

زبان بدن
در برخی از کشورھا، برخی اشارات و حرکات کھ بھ زبان . آداب و رسوم بھ طور گسترده ای در سراسر جھان متفاوت است

.خوب است کھ قبل از سفر نسبت بھ این حرکات اطالعات کسب کنید. بدن معروف است، توھین و یا بی ادبی محسوب می شود

لباس مناسب. 3
حضور در جامعھ ای غریبھ و یا ھنگام بازدید از اماکن مذھبی،ھنگام

خوب است برای حفظ ایمنی خود و احترام بھ مردمان آن کشور،
.از لباس مناسبی استفاده کنید

.خوب است کھ ھمیشھ یک روسری بزرگ ھمراه داشتھ باشید تا در صورت نیاز از آن استفاده کنید

عکاس با مالحظھ
.نھا عکسبرداری ممنوع است و یا بستھ بھ شرایط عکس گرفتن حتی سلفی کار درستی نیستدر برخی از مکا

.خوب است کھ در این مواقع درست رفتار کنید و در سفر عکاسی با مالحظھ باشید

انعام دادن
حتی اگر در کشوری ھستید کھ انعام دادن مرسوم نیست،

.عنوان انعام بھ خدمھ بدھیدھنگام ترک کردن مکان، حتی اگر شده پول کمی را بھ
در بسیاری از مناطق توریستی،

سھم عظیمی از درآمد خدمتکاران را انعام تشکیل می دھد،
.پس نسبت بھ این موضوع بی تفاوت نباشید


