
COVID-19 બાળઉછેરબાળઉછેર
ગણુવત્તાસભર સમય

શુ ંકતાય્યસ્થળ પર જઈ શકતતા ન્થી? શતાળતાઓ બધં છે? નતાણતા ંઅંગે ચિંતતત છો? તણતાવયકુત અને અચભભતૂ હોવતાનો અનભુવ ્થવો એ સતામતાનય બતાબત છે.

શતાળતાનુ ંશટડતાઉન એ આપણતા ંબતાળકો અને કકશોર વયનતા બતાળકો સતા્ેથ વધ ુસતારો સબંધં રિવતાની તક પણ છે. ગણુવત્તાસભર સમય તનઃશલુક અને આનદંસભર છે. 
તે બતાળકોને પે્મભયતા્ય અને સલતામત બનતાવે છે, અને તેઓને બતતાવે છે કે તેઓ મહતવનતા છે.

દરેક બતાળક સતા્ેથ પસતાર 
કરવતાનો સમય ફતાળવો

તમતારતા કકશોર વયનતા બતાળક સતા્ેથ 
સમય પસતાર કરવતા મતાટેનતા સિૂનો

તમતારતા યવુતા બતાળક સતા્ેથ સમય પસતાર 
કરવતા મતાટેનતા સિૂનો

ટીવી અને ફોન બધં કરો. 
આ વતાયરસ-મકુત 

સમય છે.

તમતારતા તશશ/ુબતાળક સતા્ેથ સમય 
પસતાર કરવતા મતાટેનતા સિૂનો

તેઓની વતાતો સતાભંળો, તેમની સભંતાળ
રતાખો. તેમને તમતારંુ સપંણૂ્ય ધયતાન

આપો. મજા કરો!

તમતારતા બતાળકને પછૂો 
તેમને શુ ંકરવુ ંગમશે

તે માત્ર 20 મમમિટ માટે અથવા એથી વધ ુસમય પણ 
હોઈ શકે –તે આપણા પર મિર્ભર કરે છે. દરેક દદવસે 
તે સમય એક જેવો હોઈ શકે છે જેથી બાળકો અથવા 
દકશોર વયિા બાળકો તે સમય થવાિી રાહ જોઈ શકે.

તેઓિે ગમે છે તેવી બાબતો અંગે વાત કરો: 
સપોરસ્ભ, ટી.વી. શો, મમત્રો

પસુતક વાચંો અથવા ફોટા જુઓ

વૉક પર જાઓ – બહાર અથવા ઘરિી આસપાસ

UNICEF અિે WHO પાસેથી વધ ુમદદરૂપ સચૂિો જોઈએ છે?

પરુાવા-આધાર અહીં છે

નતૃય કરો અિે સસથર થાઓ!

શાળાિા કાય્ભમા ંમદદ કરો

સાથે મળીિે ઘરનુ ંકામ કરો – સફાઈ અિે રસોઈિે એક રમત બિાવો!

વૉક પર જાઓ – બહાર અથવા ઘરિી આસપાસ

આજીવન આરોગય મતાટે બતાળઉછેરનુ ંUKRI GCRF એકસલરેટ હબ, ધ યરુોતપયન કરસિ્ય હબ કતાઉનનસલ (ERC), UNICEF, ધ લીવરહલમ ટ્રસટ, ધ ઇકોનોતમક એનડ સોતશયલ કરસિ્ય કતાઉનનસલ, WHO, 
CIDA, NRF દચષિણ આકરિકતા, ઇચલફતાલતાબટંવતાનતા, રેનડ મિ્યનટ બેંક ફંડ, ધ એપેકસકહ િેરીટેબલ ટ્રસટ, ધ જોન ફેલ ફંડ, ધ UBS ઑપ્ટમસ ફતાઉનડેશન, USAID-PEPFAR અ

સાથે મળીિે કસરત કરો

ગીતો ગાઓ, ઘડા અિે ચમચીઓ વડે સગંીતિી રચિા કરો

પસદંગી તેમનતા આતમતવશ્તાસનુ ંતનમતા્યણ 
કરે છે. જો તેઓ એવુ ંકંઈક કરવતા મતાગે 
છે જે સતામતાજજક અંતર જાળવી રતાખીને 
કરવુ ંઠીક ન્થી, તો તેમની સતા્ેથ આ
 તવશે વતાત કરવતાની આ એક તક છે.

 (આગળની પતરિકતા જુઓ)

તેઓિા ચહરેાિા હાવરાવ અિે અવાજોિી િકલ કરો

કપ અથવા બલોકસિી થપપી કરો

પસુતક વાચંીિે અથવા ચચત્રો બતાવીિે વાતા્ભ કહો
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