
Millions are stresМиллионҳо аз сабаби душвории молиявии бо COVID-19 ба миён омада дар ҳолати стресс қарор доранд. Ин метавонад 
моро ба хастагӣ, асабонӣ ва парешонхотирӣ расонад. Дархости чизҳои нав аз тарафи кӯдакон ё наврасон метавонад сабаби баҳсҳо 

шавад. Ҷалб кардани онҳо ба таҳияи буҷети оилавӣ метавонад барояшон хеле фоидаовар бошад.

Офарин! Ин ба миллионҳо оилаҳои дигар ёрӣ додааст. 
Барои маълумоти иловагӣ, пайвандҳои зеринро пахш кунед:

Акнун чӣ қадар мо 
метавонем сарф кунем?

Пораи қоғазро (рузномаи кӯҳна, ё 
қуттии картонӣ) бо ручка гиред 

Расмҳои ҳамаи чизҳоеро, ки шумо 
ва оилаатон ҳар моҳ барои онҳо 
маблағ сарф мекунед кашед

Дар қабати ҳар расм нархи онро 
нависед

Маблағе, ки ҳар моҳ барои 
хароҷот доред ҷамъ кунед.

Буҷети худро 
созед

Халтаеро пур аз сангчаҳо ё чизеро 
иборат аз пораҳои зиёди хурд 
ёбед. Ин маблағи моҳонаи шумо 
мебошад

Ҳамчун оила, хулосаи чиро 
хариданро кунед, ва сангчаҳоро 
дар болои расм монед

Агар шумо тавонед, ки ягон 
миқдоре барои оянда, ё ин ки 
ҳолати фавқулоддаи дигар монед 
- олӣ мебошад

Дар бораи талабот ва 
хоҳиш сӯҳбат кунед

Талабот: Доштани чӣ чизҳо барои 
зинда мондани оилаи шумо шарт 
мебошанд? (мисли хӯрока, собун 
барои дастшӯӣ, лавозимот барои 
беморон ва аъзоёни 
маъюбиятдоштаи оила)

Хоҳишҳо: Чӣ чизҳо доштанашон 
нағз аммо зарур нест?

Бо кӯдаконатон барои кадом чизҳо 
метавонед ҳамчун оила камтар 
сарф карданро муҳокима кунед

Буҷет ин хулосаи чӣ тавр сарф кардани маблағамон 
мебошад, ҳатто дар замони душворӣ

Тартиби якҷояи буҷет ба кӯдакон мефаҳмонад, ки ҳамаи мо 
дар замони мушкилӣ бояд қарорҳои мушкил барорем. 

Ин боз ба оилаҳо имконият 
медиҳад, ки дар охири моҳ 
зиёдтар маблағ дошта 
камтар қарз гиранд

Мумкин аст, ки 
ҳукумати шумо маблағ 

ё бастаҳои 
хӯроквориро ба оилаҳо 
дар замони COVID-19 

тақсим карда 
истодааст

Маълумотро дар бораи 
ҷойҳои пешниҳоди ёрӣ 
дар ҷамъияти шуморо 

гиред

Эҳтимол Шумо 
метавонед барои 

кӯмак ба ҷое 
муроҷиат кунед.

Кӯдакон ва 
наврасонро дар 

тартибдиҳии 
буҷети оилавӣ 

ҷалб кунед

Маслиҳатҳо аз ТУТ Маслиҳатҳо аз ЮНИСЕФ Дигар забонҳо Захираи далелҳо
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Тарбия ҳангоми хуруҷи COVID-19
Буҷети оилавӣ дар замони душвории молиявӣ
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