
Kapag minomodelo natin ang mapayapa at mapagmahal na relasyon, mas nararamdaman ng anak na siya ay ligtas at minamahal. Ang positibong 
pananalita, aktibong pakikinig, at pakikiramay ay nakakatulong sa mapayapa at masayang tahanan sa gitna nitong nakakastress na panahon. 

Gumamit ng positibong pananalita. 
Gumagana ito!

Sabihin sa iba kung ano ang gusto mong gawin nila sa halip na kung 
ano ang ayaw mong gawin nila: Sa halip na "Tumigil kang sumigaw," 
subukan ang "Pakiusap, paki-hinaan ang iyong pagsalita"

Purihin ang iba upang maramdaman nilang pinahahalagan sila at 
gumanda ang pakiramdam sa kanilang sarili. Simpleng mga salita 
gaya ng, "Salamat sa paghuhugas ng pinagkainan," o "Salamat sa 
pagbabantay sa baby" ay malaking bagay na.

Paghati-hatian 
ang mga gawain

Ang pag-aalaga sa mga anak at 
ibang miyembro ng pamilya ay 
mahirap, ngunit mas magiging 
madali ito kung ang mga 
responsibilidad ay maibabahagi 
sa iba. 

Paghati-hatian ang mga 
gawaing bahay, pag-aalaga sa 
bata, at iba pang gawain nang 
pantay-pantay sa mga 
miyembro ng pamilya

Gumawa ng schedule para 
sa "on" at "off" na oras 
kasama ang ibang matanda sa 
bahay

Okay lang humingi nang tulong 
kapag nakakaramdam ng pagod  
stress para makapagpahinga 

Stressed o galit?

Bigyan ang sarili nang ilang 
sandali o mga 10 segundo. 
Humingang paloob at dahan-
dahang humingang palabas 
nang limang beses. Milyun-
milyong magulang ang 
nagsasabi na nakakatulong ito 
nang malaki. 

Magdesisyong tumigil muna 
kapag umiinit na ang 
pagtatalo, at pumunta sa 
ibang kwarto o labas ng bahay 
kung maari.

Tingnan ang Tip Sheets 
tungkol sa "Kapag Nagagalit 
Tayo" at "Manatiling Kalmado 
at Pangasiwaan ang Stress"

Magagandang 
bagay na pwedeng 
gawin bilang isang 
pamilya

Hayaang bigyan ang bawat 
miyembro ng pamilya ng 
pagkakataon na pumili ng 
isang gawain kada araw

Maghanap ng mga paraan 
kung paano magkaroon ng 
quality time kasama ang 
iyong asawa at iba pang 
kasamahan sa bahay!

Maging 
empatiko at 
aktibong 
tagapakinig 

Makinig habang kinakausap 
ng ibang tao

Maging bukas at ipakita sa 
kanila na pinakikinggan mo 
ang kanilang sinasabi

Makakatulong kahit i-buod 
kung ano ang iyong narinig 
bago sumagot: "Ang 
sinasabi mo ay..."

I-click ito para sa ibang pang impormasyon at suporta kung nakakaranas ng karahasan sa tahanan
I-click ang mga links sa ibaba para sa iba pang impormasyon:

Tayo ay modelo sa ating mga anak

Kung paano tayo magsalita at kumilos sa harap ng ibang 
tao ay malaking impluwensya kung paano rin sila kumilos!

Mabait na makipag-usap sa lahat ng miyembro ng 
pamilya, matanda at bata

Ang hindi maayos na komunikasyon sa pagitan ng mga 
nakatatanda sa tahanan ay maaring magkaroon ng 
negatibong epekto sa mga anak

Kung mas minomodelo ang mapayapa, mapagmahal na 
relasyon para sa mga anak, mas mararamdaman nilang 
sila ay ligtas at minamahal 

Tips mula sa WHO Tips mula sa UNICEF Ibang mga wika Mga Pag-aaral
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