
Солим ва бехатар нигоҳ доштани оилаи худ аз COVID-19 вақте, ки дар шароити серодам зиндагӣ мекунед метавонад 
боз ҳам мушкилтар бошад. Корҳое ҳастанд, ки иҷрои онҳо метавонад ҳолати оилаатонро осонтар кунад. 

Барои маълумоти иловагӣ, пайвандҳои зеринро пахш кунед:

Истифодаи ин 
маслиҳатҳоро 
идома диҳед

Худро аз хатар дур нигоҳ 
доштанро идома диҳед.
Рафту омади шахсонро ба ҷоӣ 
истиқомати шумо ба қадри имкон кам 
ва дер-дер кунед

Қоидаҳои COVID-19 оид ба корҳои 
мумкин ва номумкин дар минтақаи 
худро донед.

Ба кӯдакони худ дар 
хусуси фосиладории 
иҷтимоӣ ёрӣ диҳед
Ба кӯдакони худ фаҳмонед, ки онҳо 
масъулияти муҳими худ ва атрофиёнро 
солим нигоҳ доштанро тариқи 
муваққатӣ аз дигарон дур шуданро 
доранд

Вақте, ки онҳо кӯшиши рияои фосилаи 
бехатар аз дигаронро мекунанд, 
таваҷҷуҳи мусбиро ба онҳо зиёдтар 
кунед

Рӯҳияи баланд, тартиб ва бо қадри имкон якчанд вақтро як ба як бо ҳар як кӯдак гузарондан, 
имконияти беҳтар идора кардани рафтори кӯдаконатон ва ҳиссиёти шуморо медиҳад.

Танаффус кунед
Мумкин аст, ки ту ҷои ғофилӣ барои 
мубориза бо ин стресс ва ҳиссиётҳоро 
надорӣ

Ҳангоми хашмгинӣ ё стрессро ҳис кардан, 
танаффус... ё ҳатто ду-се нафаси чуқур 
кашидан метавонад ёрӣ диҳад!

Офарин! Ин ба миллионҳо оилаҳои дигар 
ёрӣ додааст.

Ҳаррӯза бо варзиш 
машғул шавед
Кӯдаконро водор кунед, ки 
машғулиятҳоеро барои машқ ёбанд, ки 
ҳангоми он робита бо шахсони бегона 
набошад

Ҷаҳидан, рақс кардан ва давр давидан 
метавонанд машғулиятҳои шавқовар 
бошанд!

Вазниниро тақсим кунед
Нигоҳубини кӯдакон ва дигар аъзоёни 
оила дар ҷойҳои танг мушкил 
мебошад, аммо тақсим кардани 
масъулият инро осонтар мекунад.

Кӯшиш кунед, ки корҳои хона, 
нигоҳубини кӯдак ва дигар 
вазифаҳоро байни аъзоёни оила 
баробар тақсим кунед

Ҷадвали вақтҳои "ҳозир" ва "ғоиб"-ро 
бо дигар калонсолони оилаатон 
тартиб диҳед

Ҳангоми хастагӣ ё стрессро ҳис 
кардан метавонед барои кӯмак 
муроҷиат кунед. То ин, ки танаффус 
кунед

Маслиҳатҳо аз ТУТ Маслиҳатҳо аз ЮНИСЕФ Дигар забонҳо Захираи далелҳо

Тарбия ҳангоми хуруҷи COVID-19
Тарбия дар хонаҳо ва ҷомеаҳои серодам 
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Шустани дастон ва 
гигиенаро шавқовар кунед!
Ёфтани собун ва об метавонад душвор 
бошад, аммо риояи гигиенаи хуб айни замон 
аз ҳар вақта заруртар мебошад

Кӯшиш кунед, ки дастҳои тамоми аъзоёни 
оиларо мунтазам бо собун ва об шӯед.

Ба кӯдакон ёрӣ расонед, то ин ки онҳо ба 
якдигар шустани дастҳоро бо собун ва об 
омӯзонанд.

Кӯдаконро ҳавасманд намоед, ки онҳо 
дасташонро ба рӯяшон набаранд
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