
Milyon-milyong pamilya ang stressed sa gastos dahil sa COVID-19. Dahil dito, pwede tayong makaramdam ng pagod, galit, at pag-
aalala. Pwedeng pagmulan ng pag-aaway ang pagpapabili ng mga bata ng gamit.  Makakatulong nang malaki sa iyong mga anak 

kapag sinasama sila sa paggawa ng budget ng pamilya.

Ano ang dapat 
gastusan sa ngayon?
Kumuha ng papel (o lumang dyaryo o 
kahon) at ballpen

I-drawing ang lahat ng mga bagay na
pinaggagastusan ng pamilya kada
buwan

Isulat sa tabi ng drawing kung 
magkano ang bawat bagay na 
pinaggagastusan

Kalkulahin kung magkano ang pera 
na hawak ng pamilya kada buwan

Bumuo ng 
sariling budget

Humanap ng bag at lagyan ng bato o 
kahit anong maliliit na bagay. Ito 
ang pera mo ngayong buwan. 

Bilang isang pamilya, magpasya 
kung ano ang dapat paggastusan, at 
ilagay ang bato sa drawing ng mga 
kailangang paggastusan ng pamilya 
kada buwan

Kung kayang mag-ipon kahit 
na maliit na halaga lamang, o para 
sa emergency - mahusay iyon

Pag-usapan ang 
mga kailangan at 
mga gusto

Mga kailangan: Anu-ano ang mga 
bagay na mahalaga o kailangan para 
buhayin ang pamilya? (katulad ng 
pagkain, sabon panghugas ng kamay, 
mga kailangan ng maysakit o may 
kapansanan sa pamilya)

Mga gusto: Anu-ano ang mga bagay 
na gusto pero hindi naman kailangan?

Pag-usapan kasama ang mga anak 
kung anu-anong mga bagay ang 
pwedeng bawasan ang gastos ng 
pamilya

Ang budget ay kung paano tayo nagdedesisyon sa paggastos ng 
pera, kahit sa panahon ng stress.

Sa pagsama ng mga anak sa paggawa ng budget, matutulungan 
silang maunawaan na lahat tayo ay kailangang gumawa ng 
mahirap na desisyon sa panahon ng kahirapan .

Makakatulong din ito sa pamilyang 
magkaroon ng sapat na pera kada 
buwan, at iwasang umutang.

Ang gobyerno ay 
nagbibigay ng tulong 
sa mga pamilya dahil 

sa COVID-19

Magtanong kung saan 
at paano makakuha ng 

suporta sa inyong 
komunidad

Maaring may 
tulong kang 

makuha.

Isama ang mga 
anak sa 

paggawa ng 
family budget

Mahusay! Milyon-milyong pamilya ang nagsabing nakakatulong ito. 
I-click ito para sa ibang pang impormasyon at suporta kung nakakaranas ng karahasan sa tahanan
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COVID-19 Parenting
Pagbabudget ng Pamilya Kapag Stressed sa Gastos

The COVID-19 Playful Parenting Emergency Response is supported by the LEGO Foundation, the philanthropic donors to the University of Oxford’s COVID-19 Research Response Fund, and the UKRI GCRF Accelerating Achievement for Africa’s Adolescents (Accelerate) Hub. 
Research on Parenting for Lifelong Health is supported by the UKRI GCRF Accelerate Hub, the Oak Foundation, the European Research Council (ERC) under the European Union’s Seventh Framework Programme and the Horizon 2020 Research and Innovation Programme, the 
Global Alliance for Chronic Diseases under the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme, UNICEF, WHO, Oxford University Innovation GCRF Sustainable Impact Fund, the Leverhulme Trust, the Economic and Social Research Council, CIDA, the National 
Research Foundation of South Africa, Ilifa Labantwana, the John Fell Fund, the Evaluation Fund, the UBS Optimus Foundation, USAID-PEPFAR, the Wellcome Trust, Grand Challenges Canada and Wellspring Advisors.

Tips mula sa WHO Tips mula sa UNICEF IBANG MGA WIKA Mga Pag-aaral

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
http://COVID19Parenting.com
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs



