
Вақте, ки муносибатҳои сулҳдуст ва меҳрубонро пеша мекунем, фарзандонамон худро бехатар ва дӯстдошта ҳис мекунанд. Гӯфтори 
хуш, гушандозии фаъол, ва ҳамдардӣ имкони дар ин замони душвор нигоҳ доштани муҳити шод ва сулҳдуст дар оиларо медиҳанд.

Гуфтори хушро истифода кунед. 
Ин амал мекунад!

Ба дигарон ба чои накун гуфтан кореро, ки мехоҳед иҷро 
кунанд гуед: ба чои "Дод заданро бас кун", "Илтимос, 
оромтар гап зан"- ро истифода кунед

Таъриф метавонад одамонро қадрнок ва хуб ҳис кунонад. 
Суханони осони мисли, "Раҳмат барои тоза кардани хӯроки 
шом", ё "Раҳмат барои нигоҳубини кӯдак" метавонанд 
таъсири калон расонанд. 

Вазниниро тақсим 
кунед
Нигоҳубини кӯдакон ва дигар 
аъзоёни оила мушкил аст, 
аммо тақсим кардани 
масъулиятяҳо онро хело 
осонтар мекунад

Кӯшиши миёни аъзоёни оила 
баробар тақсим кардани 
масъулиятҳои кори хона, 
нигоҳубини кӯдак ва дигар 
вазифаҳоро кунед

Ҷадвали вақтҳои "ҳозир" ва 
"ғоиб"-ро бо дигар 
калонсолони оилаатон эҷод 
кунед

Ҳангоми хастагӣ ё стрессро 
ҳис кардан метавонед барои 
кӯмак муроҷиат кунед. Ва 
худ танаффус кунед

Асабонӣ ё стрессро 
ҳис мекунед?
Ба худ имконияти 10 сония 
таваққуфро диҳед. Панҷ бор 
нафас кашида онро бароред. 
Баъдан кӯшиши оромтар 
ҷавоб доданро кунед. 
Миллионҳо падару модарон 
мегуянд, ки ин фоидаи ЗИЁД 
меорад

Дар ҳолати авҷ гирифтани 
муноқиша танаффус кунед 
ва ба дигар ҳуҷра, ё агар 
тавонед ба берун равед. 

Руйхати маслиҳатҳои барои 
"Вақте, ки мо асабӣ мешавем" 
ва "Оромона стрессро идора 
кун" -ро бинед

Корҳои хуби 
барои якҷоя бо 
оила кардан
Ба ҳар як аъзои оила 
имконияти интихоби 
машғулияти оилавиро 
диҳед

Роҳҳои бо шарики худ ва 
дигар калонсолони оила 
фоиданок гузаронидани 
вақтро низ ёбед!

Шунавандаи 
бодиққати 
фаъол бошед

Вақте, ки дигарон бо шумо 
сӯҳбат мекунанд, гӯш кунед

Ошкор буда ба онҳо нишон 
диҳед, ки гуфтаҳояшонро 
мешунавед

Ҳатто хулоса кардани 
гуфтаҳои онҳо пеш аз 
ҷавоби худи шумо 
фоидаовар мебошад. 
Масалан: "Шумо мегуед, 
ки..."

Агар шумо дучори зуроварӣ дар хона шудед, барои сарчашмаҳои фоиданок ва дастгирӣ ИНҶО зер кунед

Барои маълумоти иловагӣ, пайвандҳои зеринро пахш кунед:

Мо барои фарзандонамон 
намуна ҳастем

Рафтор ва гуфтори мо дар назди фарзандонамон 
таъсири калон ба тарзи рафтори онҳост!

Кӯшиши бо ҳамаи аҳли оила, калонсолон ва кӯдакон 
мулоим сухан карданро кунед

Робитаи бад миёни калонсолон дар оила метавонад 
таъсири манфӣ ба кӯдаконамон расонад

Чӣ қадар бисёр мо муносибатҳои сулҳдустӣ ва 
меҳрубонро нисбати кӯдаконамон пеша кунем, ҳамон 
қадар онҳо худро устувор ва дустдошта ҳис мекунанд.

Тарбия ҳангоми хуруҷи COVID-19
Созиши оилавӣ дар хона

Маслиҳатҳо аз ТУТ Маслиҳатҳо аз ЮНИСЕФ Дигар забонҳо Захираи далелҳо
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