
Hindi ka nag-iisa
Milyun-milyong tao ang nakararamdam ng pangamba tulad natin. Humanap 
ng makakausap tungkol sa iyong nararamdaman. Makinig sa isa't isa. 
Iwasan ang social media na nakadaragdag ng pangamba o takot. 

Magpahinga
Kailangan nating lahat magpahinga. Habang 
tulog ang anak, gumawa ng bagay para sa sarili 
na nagdudulot ng saya o ginhawa. Gumawa ng 
listahan ng mga bagay na nais mong gawin. 

Pakinggan ang 
iyong mga 

anak

Panandaliang 
Humpay

Ito ay 1-
minutong 

gawain na 
maaring 

makatulong sa 
tuwing 

nakakaramdam 
ng stress o 
pangamba.

Step 1: Paghahanda
• Umupo nang komportable, nakalapat ang paa sa

sahig, ang mga kamay ay nakapatong sa hita.
• Ipikit ang mata kung komportable.

Step 2: Isip, damdamin, katawan
• Tanungin ang sarili, "Ano ang iniisip ko ngayon?"
•  Pinapansin ang iniisip, pinapansin kung ang mga

ito ay negatibo o positibo.
•  Pinapansin ang mga damdamin, pinapansin kung

masaya o hindi ang iyong nararamdaman.
•  Pinapansin ang pakiramdam ng katawan,

pinapansin ang mga parte ng katawan na may
sakit o tensyon.

Step 3: Pagbigay pokus sa paghinga
• Pakinggan o damhin ang iyong paghinga

habang pumapasok at lumalabas ang hangin.

• Ibalik ang atensyon sa pagdaloy ng paghinga.

Step 4: Pagbabalik 
• Pinapansin ang nararamdaman ng buong katawan.
• Pinapakinggan ang mga tunog sa loob ng kwarto.

Step 5: Pagninilay
• Pinapansin "Nag-iba ba ang pakiramdam ko?"
• Kapag handa, buksan ang mga mata.

Maging bukas at pakinggan ang 
mga anak. Naghahanap sila ng 

suporta at kapanatagan. 
Pakinggan sila kapag nagbahagi 
sila ng kanilang nararamdaman. 

Tanggapin ang kanilang 
nararamdaman, kahit na 

negatibo, at bigyan sila ng 
ginhawa.

Ang Panandaliang Humpay ay makakatulong din kapag 
nakakaramdam ng pagka-irita sa iyong anak o kung may nagawa 
siyang negatibo. Binibigyan ka nito ng pagkakataong maging mas 

kalmado. Kahit ilang malalim na paghinga o pagpansin sa 
nararamdaman ay magdudulot ng ibang pakiramdam. Maari ring 

gawin ang Panandalian Humpay kasama ang iyong anak!

Manatiling Kalmado at Pangasiwaan ang Stress
COVID-19 Parenting

Talagang stressful ang panahon na ito. Ingatan ang sarili upang makapagbigay ng suporta sa mga anak. 

I-click ito para sa mas marami pang parenting tips!

• Maaring sabihin sa sarili na "Okay lang
ito. Kung ano man ito, okay lang ako."

• Pwedeng ilapat ang kamay sa tiyan at damhin
ang paggalaw ng tiyan kasabay ng paghinga.

Tips mula sa 
WHO

Tips mula sa 
UNICEF

IBANG MGA 
WIKA Mga Pag-aaral
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://COVID19Parenting.com
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs



