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Барои маслиҳатҳои бештар бароиволидайн пайванди зерро пахш кунед!

Ҳамаи кӯдакон беодобӣ мекунанд. Вақте ки кӯдакон хаста мешаванд, гуруснаанд, метарсанд ва ё мустақилиятро меомӯзанд,
ин чизи муқаррарӣ аст. Ва вақте ки онҳо дар хона маҳдуд шуданд, онҳо метавонанд моро безобита кунанд!

Каме таваққуф кунед

Дод задан мехоҳед?
Ба худ 10 сония таваққуф диҳед.

Панҷ маротиба оҳиста нафас кашед.
Пас кӯшиш кунед, ки оромона ҷавоб диҳед.

Миллионҳо волидон мегӯянд,
ки ин кӯмак мекунад - ХЕЛЕ ЗИЁД.

Кӯшиш кунед, ки таваҷҷуҳи онҳоро
ба дигар тараф равона созед

Рафтори бадро саривақт мушоҳида намоед ва
таваҷҷуҳи кӯдаконатонро аз рафтори
бад ба хуб равона кунед.

Онро пеш аз сар шудан қатъ кунед!
Вақте ки онҳо ба давутоз медароянд,
шумо метавонед бо ягон чизи ҷолиб
ё завқовар таваҷҷуҳи онҳоро ҷалб
намоед: "Биёед якҷоя бозӣ кунем!"

Истифодаи
Маслиҳатҳои

1-3-ро
давом
диҳед

Вақти шахсӣ бо кӯдак, таъриф барои
рафтори хуб ва реҷаи мувофиқ
рафтори бадро кам мекунанд.

Ба фарзандони хурдсол ва навраси худ
супоришҳои оддӣ диҳед. Танҳо боварӣ
ҳосил кунед, ки онҳо ба иҷрои он қодиранд.
Ва пас аз иҷро кардан онҳоро таъриф кунед!

Тавзеҳ додани оқибатҳои амалҳои
иҷромешуда ба мо кӯмак мерасонанд,
ки ба фарзандон барои кор кардаашон
масъулият доштанашоро омӯзонем.
Онҳо инчунин имкон медиҳанд, ки интизом
ба як маҷрои назоратшаванда ворид шавад.
Ин назар ба латукӯб кардан
ё дод задан самарабахштар аст.

Оқибатҳои амалҳоро
тавзеҳ диҳед

Қабл аз тавзеҳ додани оқибатҳои амалҳо
ба фарзандатон имконият диҳед,
ки дастури Шуморо пайгирӣ намояд

Ҳангоми тавзеҳ додани оқибати иҷрои
амалҳо кӯшиш кунед, ки ором бошед.

Боварӣ ҳосил кунед, ки шумо пешниҳоди
тавзеҳро доир ба оқибати иҷрои амалҳо
пайгирӣ карда метавонед. Масалан, як ҳафта
аз телефон маҳрум кардани наврас душвор аст.
Онро як соат гирифтан бештар имконпазир аст.

Пас аз анҷоми раванди тавзеҳи оқибатҳои амалҳо,
ба фарзандатон имкон диҳед, ки кори хубе 
кунад ва онҳоро барои ин таъриф кунед.

Тарбияи кӯдакон ҳангоми хуруҷи сирояти COVID-19 

Рафтори бад!
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