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Барои маслиҳатҳои бештар бароиволидайн пайванди зерро пахш кунед!

Ба фарзандатон
нигоҳ

доштани
масофаи

бехатарро
омӯзонед

Реҷаи рӯзи тағйирпазир,
вале пайвастаро тартиб диҳед

Барои худ ва фарзандонатон ҷадвале созед,
ки дар он барои корҳои нақшавӣ вақт ҷудо шудааст
ва инчунин вақти холӣ дорад. Ин метавонад
ба кӯдакон эҳсоси амн диҳад ва ба рафтори
беҳтар мусоидат намояд.

Кӯдакон ё наврасон метавонанд ҳангоми ба нақша
гирифтани реҷаи рӯз кӯмак кунанд - ба монанди
ҷадвали дарсҳо. Агар кӯдакон дар сохтани он кӯмак кунанд,
онҳо онро хубтар риоя менамоянд.

Барои ҳар рӯз машқҳои ҷисмонӣ пешбинӣ
намоед - ин барои бартараф кардани
изтироб (стресс) кумак мерасонад ва
ба кӯдакони дар хона нерӯи
зиёд мебахшад.

Шумо барои рафтори
фарзандатон намунаи
ибрат ҳастед

Агар шумо худатон нигоҳ доштани масофаи
бехатар ва гигиенаро риоя намоед ва бо
дигарон меҳрубонона муносибат кунед,
хусусан бо одамони бемор ё осебпазир,
- фарзандони хурдсол ва наврасатон
аз шумо  меомӯзанд.

Дар охири ҳар рӯз як дақиқа
вақт ҷудо карда, дар бораи
он рӯз фикр кунед.
Ба фарзандатон дар
бораи ягон чизи мусбӣ
ё завқоварнақл кунед.

Худро барои кори хубе,
ки имрӯз иҷро кардед,
таъриф кунед.
Шумо ситораед!

Агар дар кишвари шумо иҷозат бошад,
кӯдаконро ба берун бароред.

Шумо инчунин метавонед мактубҳо
нависед ва расмҳо кашида, онҳоро
бо одамон мубодила кунед. Онҳоро
берун аз хонаи худ гузоред,
то дигарон низ бубинанд!

Шумо метавонед фарзандатонро
бо роҳи нақл кардан, ки чӣ гуна
рафтор бехатар аст, бовар кунонед.
Ба маслиҳатҳои онҳо гӯш диҳед ва
онҳоро ҷиддӣ қабул кунед.

Шустани дастон ва гигиенаро
шавқовар созед.

Барои дастшӯи як суруди
20-сониягӣ эҷод намоед.
Амалҳо илова кунед!
Ба кӯдакони барои
мунтазам шустани
дастон баҳо диҳед
ва онҳоро таъриф кунед.

Бозӣ ташкил карда, бубинед,
ки чанд маротиба мо ба рӯи
худ даст мерасонем ва барои
шумораи камтарини расишҳо
ҷоиза таъин намоед
(шумо метавонед холҳои
якдигарро ҳисоб кунед).

COVID-19 реҷаҳои муқаррарии мо дар кор, хона ва мактабро аз байн бурд.
Ин барои кӯдакон, наврасон ва худи шумо душвор аст. Тартиб додани реҷаҳои нав метавонад кӯмак кунад.

Тарбияи кӯдакон ҳангоми хуруҷи сирояти COVID-19 

Тарҳрезӣ кунед!
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