
Мо кӯдакон ва наврасонамонро дӯст медорем, аммо изтироби пайдошуда ҳангмо нигоҳубин, маблағ ва COVID-19 метавонад 
моро хашмгин созад. Бо тарзи зерин мо метавонем идораро аз даст надода хашмгинии худро саришта кунем, то ин ки ба 

дигарон зарар нарасонем.

Дарёро дар манбаъ 
манъ кунед
Одатан ҳамон як чизҳо моро 
хашмгин мекунанд ва сабаби ҳисси 
стресс мешаванд

Чӣ моро хашмгин мекунад? Кай ин 
рух медиҳад? Чӣ тавр одатан амал 
мекунед?

Сараввал пеши роҳи хашмгиниро 
гиред. Агар хаста бошед - хоб кунед 
ё каме дам гиред. Агар гурусна 
бошед - хӯрок хӯред. Агар худро 
танҳо ҳис кунед - аз ягон нафар 
дастгирӣ дархост кунед.

Худро нигох кунед. Аз варақаҳои 
"танаффус кунед" ва "идораи 
стресс" барои маслиҳат истифода 
баред.

Худро эҳтиёт кунед
Ҳамаи мо ниёз ба пайванди дорем. 
Бо дӯстон, оила ва дигар шабакаҳои 
дастгирӣ ҳар рӯз сӯҳбат кунед

Нӯшидани машруботи спиртиро 
камтар ё бас кунед, хусусан ҳангоми 
бедор будани кӯдакон.

Шумо яроқ ё асбобе доред, ки барои 
задани дигарон метавонанд 
истифода шаванд? Онҳоро маҳкам, 
паноҳ ё ин ки аз хона берун кунед.

Хуб аст, ки фарзандонатон дар ҷое 
бехатар бимонанд ё онҳоро ба ҷое 
расонанд, ки ба онҳо кӯмак расонида 
шавад.

Танаффус кунед
Вақте ки хашмгин шуданро сар 
мекунед, 20 сония барои ором шудан 
ҷудо кунед. Пеш аз сухан гуфтан ё 
ҳаракат кардан 5 бор нафас кашида 
онро ба берун барор

Барои идораи ҳиссиётро аз нав ба 
даст овардан даҳ дақиқа ба ҷои 
дигар равед. Агар ҷои бехатаре дар 
кӯча дошта бошед, ҳамонҷо равед

Агар кӯдаки Шумо гиряро бас 
накунад ва ин Шуморо хашмгин 
созад, ӯро дар ягон ҷои бехавф ба 
пушт хобонда аз ӯ як муддат дур 
шудан зарар надорад. Ҳар як 5-10 
дақиқа аз кӯдакатон бохабар шавед.

Буҳрони COVID-19 доимӣ нест - танҳо ба мо лозим аст, ки ӯро паси сар кунем...рӯз ба рӯз
Барои маълумоти иловагӣ, пайвандҳои зеринро пахш кунед::

Тадқиқоти мағзи сар нишон медиҳад, ки агар шумо 
асабонии худро идора ё ин ки кори хуберо иҷро кунед, 

афзоиши мағзи сари кӯдакатонро зиёд мекунед. 

Ин комёбии ҳақиқӣ мебошад!

Тарбия ҳангоми хуруҷи COVID-19
Вақте ки мо хашмгин мешавем

Маслиҳатҳо аз ТУТ Маслиҳатҳо аз ЮНИСЕФ Дигар забонҳо Захираи далелҳо
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