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Барои маслиҳатҳои бештар бароиволидайн пайванди зерро пахш кунед!

Наврасон ба муошират бо дӯстони
худ эҳтиёҷи махсус доранд.
Ба фарзанди навраси худ кумак
расонед, ки тавассути шабакҳои
иҷтимоӣ ва дигар усулҳои бехатари
канорагирӣ пайваст шаванд.
Ин боз як корест, ки шумо
метавонед якҷоя иҷро кунед!

Ҳангоми ба кӯдаки худ коре фармудан калимаҳои
мусбиро истифода баред; - ба монанди 'Илтимос,
либосҳои худро ба як тараф гузоред'
(ба ҷои 'ҳама ҷоро бетартиб накун!')

Рафтореро, ки Шумо
мехоҳед бинед, бигӯед

Бо фарзанди навраси
худ тамос барқарор
намоед

Тарбияи кӯдакон ҳангоми хуруҷи сирояти COVID-19 

Нигоҳ доштани эҳсоси мусбӣ
Вақте ки кӯдакон ё наврасони мо моро безобита мекунанд, нигоҳ доштани эҳсоси мусбӣ душвор аст. Аксар вақт мо чунин мегӯем:

“Ин корро бас кун!” Аммо вақте ки мо ба кӯдакон дастурҳои мусбӣ диҳем ва онҳоро барои корҳои дурусташон таъриф мекунем,
эҳтимоли он, ки кӯдакон гуфтаи моро мекунанд, хеле бештар аст.

Дод задан ба сари фарзанди худ танҳо шумо
ва ӯро бештар ошуфта ва хашмгин мекунад.
Номи кӯдакро гирифта диққати ӯро ҷалб намоед.
Бо овози ором сухан гӯед.

Ҳамааш ба чӣ тавр
фаҳмонидан вобастааст

Кӯшиш кунед, ки кӯдаки хурдсол ё навраси
худро барои корҳои хубаш таъриф кунед.

Онҳо метавонанд инро изҳор накунанд, вале
шумо мушоҳида мекунед, ки онҳо

боз ин кори хубро мекунанд.
Ин ба кӯдак боварӣ мебахшад,

ки шумо ӯро мебинед ва дар
борааш ғамхорӣ мекунед.

Оё фарзанди шумо воқеан он чизеро, ки талаб мекунед, иҷро
карда метавонад? Барои кӯдак тамоми рӯз хомӯш нишастан
душвор аст, аммо вай метавонад дар давоми 15 дақиқа,
вақте ки шумо бо телефон сӯҳбат мекунед, хомӯш бошад.

Воқеъбин бошед

Вақте ки фарзандатон хуб рафтор
мекунад, ӯро таъриф кунед
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