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Барои маслиҳатҳои бештар бароиволидайн пайванди зерро пахш кунед!

Ба гуфтугӯ кардан омода бошед. Онҳо аллакай чизе шунидаанд. Хомӯшӣ ва сиру асрор фарзандони моро
муҳофизат намекунанд. Ростқавлӣ ва ошкоргӯӣ таъсир доранд. Дар бораи он фикр кунед,

ки онҳо то чӣ андоза дарк мекунанд. Шумо онҳоро беҳтар медонед!

Ба фарзанди худ имкон диҳед, ки озодона гап
занад. Ба онҳо саволҳои кушода диҳед ва
бифаҳмед, ки онҳо то ин дам чӣ қадар
маълумот доранд.

Ҳамеша ба саволҳои онҳо ростқавлона ҷавоб
диҳед. Фикр кунед, ки кӯдаки шумо чандсола
аст ва то чӣ андоза дарк карда метавонад.

Кушода бошед ва гӯш кунед

Ростқавл бошед

Дастгирӣ кунед

Фарзанди шумо метавонад тарсида бошад ё фаҳмида
натавонад. Ба вай фазо муҳайё созед, то ки дар бораи
ҳиссиёти худ нақл кунад ва бигӯед,
ки шумо дар канори ӯ ҳастед.

Агар ҷавобҳоро надонед,
ҳеҷ гапе нест

Гуфтан мумкин аст,
ки "Мо намедонем, аммо

мо аз болои ин кор карда истодаем;
ё мо намедонем,

аммо мо фикр мекунем".
Инро ҳамчун имкони омӯхтани чизи

нав бо фарзанди худ истифода баред!

Қаҳрамонон
авбош нестанд

Хабарҳои зиёд ҳастанд Фаҳмонед, ки COVID-19 ба намуди
зоҳирии кас, аз куҷо будан ё ба кадом

забон сухан гуфтани ӯ ҳеҷ гуна алоқамандӣ
надорад. Ба фарзандатон бигӯед, ки мо

нисбати одамони бемор ва шахсоне,
ки онҳоро нигоҳубин мекунанд, раҳмдилӣ

карда метавонем.

Дар бораи шахсоне нақл кунед,
ки баҳри пешгирии сар задани беморӣ кор

мекунанд ва беморонро нигоҳубин менамоянд.

Санҷед, ки ҳоли фарзанди шумо хуб аст.
Ба вай хотиррасон намоед, ки шумо ғамхорӣ
мекунед ва онҳо метавонанд дар вақти
дилхоҳ бо шумо суҳбат кунанд.
Пас якҷоя ягон кори аҷибе кунед!

Бо оҳанги хуб анҷом диҳед

Тарбияи кӯдакон ҳангоми хуруҷи сирояти COVID-19 

Гуфтугӯ дар бораи COVID-19

Шояд баъзеи онҳо ҳақиқат набошанд.
Сайтҳои боэътимодро истифода баред:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
/advice-for-public ва https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19

аз ТУТ ва ЮНИСЕФ.
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