
Turuan ang 
iyong anak 

kung 
paano 

gawin ang 
social 

distancing

Gumawa ng mga regular na 
pang-araw-araw na gawain na 
consistent ngunit flexible

Gumawa ng schedule para sa iyo at sa mga anak na 
nakatakda para sa regular na gawain at para sa libreng oras. 
Makakatulong ito upang mapanatag ang bata na may 
kaayusan ang kanilang mundo at aayos din ang kanilang kilos.

Ikaw ay modelo para sa pag-
uugali o pagkilos ng iyong anak

Kung ginagawa mo nang tama ang social distancing 
at kalinisan sa katawan, at nagpapakita ng 
pakikiramay sa iba, lalo na sa may sakit o mahina - 
matututo mula sa iyo ang iyong mga anak.

Sa pagtatapos ng bawat 
araw, maglaan ng ilang 
sandali para isipin ang 
nangyari sa araw na iyon. 
Sabihin sa anak ang isang 
positibo o masayang bagay 
na kanilang ginawa.Purihin 
ang sarili para sa anumang 
maayos o magandang 
nagawa ngayon. 
Mahusay ka!

Kung OK at pinapayagan sa inyong 
komunidad, ilabas ang mga bata. 

Gawing masaya ang paghuhugas ng kamay 
at panantili ng kalinisan sa katawan.

Gumawa o gumamit ng kanta 
na tatagal ng 20-segundo para 
sa paghuhugas ng kamay. 
Bigyan ng puntos at purihin 
ang anak para sa regular na 
paghuhugas ng kamay. 

Gawing laro ang pag-iwas sa 
paghipo sa mukha. Halimbawa, 
yung humipo sa mukha nang 
pinaka-konting beses ay may 
premyo.

Nang dahil sa COVOD-19, nawala ang pang-araw-araw na gawain sa bahay, sa trabahao at paaralan. 
Mahirap ito para sa mga anak at para sa iyo. Makatutulong ang pagsagawa ng bagong regular na gawain o routine. 

I-click ito para sa mas marami pang parenting tips!

COVID-19 Parenting
Pananatili ng Istruktura at Regular na Gawain

Maglaan ng oras sa pag-ehersisyo araw-
araw - makakatulong ito sa paglabas ng 
mataas na enerhiya ng bata at panlaban din 
sa stress. 

Maaring tumulong ang anak sa pagplano ng regular na gawain 
- tulad ng paggawa ng schedule sa gawaing bahay. Mas 
masusunod ito ng mga bata kung katulong sila sa paggawa. 

Pwede ring magsulat at gumuhit ng 
mga larawan para ibahagi sa ibang tao. 
Ilagay ang mga ito sa labas ng bahay 
para makita ng iba. 

Mapapanatag ang loob ng mga anak sa 
pakikipagusap tungkol sa paano kayo 
mananatiling ligtas. Pakinggan ang kanilang 
mungkahi at seryosohin ang mga ito.

Tips mula sa 
WHO

Tips mula sa 
UNICEF

IBANG MGA 
WIKA Mga Pag-aaral
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://COVID19Parenting.com
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs



