
 
  

  

 

  

  
  

 
  

  Parenting tips 
from WHO

Parenting tips 
from UNICEF

In worldwide 
languages EVIDENCE-BASE 

Барои маслиҳатҳои бештар бароиволидайн пайванди зерро пахш кунед!

Тарбияи кӯдакон ҳангоми хуруҷи сирояти COVID-19
Ором бошед ва изтироби худро идора намоед!

Ҳоло давраи пуризтироб аст. Худро эҳтиёт кунед, то ки фарзандони худро дастгирӣ карда тавонед

Миллионҳо одамон ба монанди мо ҳарос доранд. Касеро пайдо
кунед, ки метавонед бо вай дар бораи ҳиссиёти худ сӯҳбат кунед.
Ба суханони вай гӯш диҳед. Аз шабакаҳои иҷтимоӣ,
ки шуморо ба воҳима меандозанд, дурӣ ҷӯед.

Ҳамаи мо баъзан ба танаффус эҳтиёҷ дорем.
Вақте ки фарзандонатон дар хоб ҳастанд,
барои худ ягон кори шавқовар ё истироҳатӣ кунед.
Рӯйхати фаъолиятҳои солимеро тартиб диҳед,
ки ба шумо писанданд. Шумо сазовори ин чиз ҳастед!

Шумо танҳо нестеде

Танаффус кунед

Ба суханони кӯдакони
худ гӯш диҳед

Кушода бошед ва фарзандони
худро гӯш кунед. Фарзандони

шумо аз шумо дастгирӣ ва дилпурӣ
умедворанд. Вақте ки онҳо дар

бораи ҳиссиёти худ нақл мекунанд,
ба фарзандонатон гӯш кунед.

Ҳиссиёти онҳоро қабул
намуда онҳоро дилдорӣ кунед.

Таваққуф
кунед

Фаъолияти
истироҳатии

1-дақиқаӣ,
ки шумо метавонед

ҳангоми изтироб
ва ё хавотир

ҳис кардан
иҷро кунед

Қадами 1: Омодагӣ
Ҷои нишасти бароҳате пайдо кунед ва пойҳои худро
ҳамвор ба замин гузоред ва дастонатонро
ба болои зону монед.
Агар худро бароҳат ҳис кунед, чашмонатонро пӯшед.

Қадами 2: Фикр, эҳсос, бадан
Аз худ бипурсед: «Ҳоло ман дар бораи
чӣ фикр мекунам?»
Ба андешаҳои худ диққат диҳед.
Аҳамият диҳед, ки онҳо манфианд ё мусбат.
Аҳамият диҳед, ки эҳсосоти шумо чӣ гуна аст.
Аҳамият диҳед, ки эҳсосоти шумо
хурсандӣ аст ё не.
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Қадами 3: Таваҷҷуҳ ба нафаскашии худ
Нафасатонро ҳангоми кашидан
ва баровардан гӯш диҳед.
Шумо метавонед дастатонро ба рӯи шиками
худ гузоред ва эҳсос кунед, ки ҳар нафас онро
баланду паст мекунад.
Шумо метавонед ба худ гӯед: “Хуб аст.
Ҳар чӣ бошад, ман хубам ».
Пас танҳо каме нафаскашии худро гӯш кунед.
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Қадами 4: Бозгашт
Аҳамият диҳед, ки бадани худро чӣ гуна
эҳсос мекунед.
Ба садоҳо дар ҳуҷра гӯш диҳед.

- 

-

Қадами 5: Андешаронӣ
Фикр кунед, ки "оё ман худро комилан
дигар тавр ҳис мекунам?'
Вақте ки омода шудед, чашмони худро кушоед.

- 

-

  

Таваққуф инчунин метавонад вақте муфид бошад, ки 
фарзандатон шуморо ба хашм меорад ё ягон кори 
хато мекунад. Он ба шумо имконият медиҳад, ки ором 
бошед. Ҳатто якчанд нафаскашии чуқур ё пайваст-
шавӣ бо эҳсоси фарш дар зери пой метавонад аҳамият 
дошта бошад. Шумо инчунин метавонед бо фарзандо-
натон якҷоя таваққуф кунед!
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