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१. बोलत आह ेब ल बोलत आहे
ोलायला तयार�ा. �ांनी आधीच काहीतरी ऐकल ेअसेल. शांतता आिण रह�े आप�ा मुलांना संर�ण देत नाहीत. �ामािणकपणा
ा करतात. �ांना िकती समजेल याचा िवचार करा. आपण�ांना चांगलेओळखता! 
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काहीतरी मजा करा! 

अिधक पालक�ा�

Parenting tips 

from WHO

Parenting tips 

from UNICEF
�र ेमािहत नसण
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प�ा मुलास मोकळ ेपणाने बोलू�ा. �ांना खुला ��िवचारा
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ं तुआ�ी िवचार करतो.

�ा मुलासह काहीतरी

शक�ाची संधी�णून
प�ा मुलास भीती वा गोंधळ उड ूशकतो. �ानंा कस ेवाटत े
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� करा की को�ीड -19 चा एखा�ा�ा ��ी�ेपाशी

संबंध नाही, ते कोठून आहेत िकंवा तेकोण�ा भाषेत

लत आहेत. आप�ा मुलास सांगा की आ�ी आजारी

असले�ा लोकांसाठी आिण �ांची काळजी घेत
शकतो.
ाही खरे असू शकत नाहीत. िव�ासाह� साइट्स वापरा: 

.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 

आिण ड�ूएचओ आिण युिनसेफ कडून 
शा लोकां�ा कथा पहा जे उ�ेक थांबिव�ासाठी काय�
आहेत.
रा
पले मूल ठीक आहे की नाही ते तपासा. आपली

ाळजी �ावी आिण ते आप�ाशी के�ाही तुम�ाशी

ोलू शकतात हे �ांना �रण क�न�ा. मग एक�
करा!
�-आधार येथे आहे
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