
Suala cavab bilmədiyiniz halda, 
özünüzü günahkar hiss etməyin. 

Uşağa hiss etdirin ki, çox öyrənməyə 
çalışırsınız. “Bilmirəm, amma 

dəqiqləşdirəcəyəm”, “Mən 
düşünürəm ki” kimi ifadələrdən 

istifadə edin ki, övladınızla birlikdə 
yeni nə isə öyrənəsiniz.

Bütün suallara 
cavabınız olmadığı 

halda, normaldır

Zorakılar yox, 
qəhrəmanlar  

Çoxlu yeni əhvalatlar yayımlanır  

Ola bilsin ki, onlardan hər biri həqiqətə uyğun olmasın. WHO 
and UNICEF-in etibarlı qaynaqlarından istifadə edin:  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
və

https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19

Check to see if your child is okay. Remind 
them that you care and that they can talk to 
you anytime. Then do something fun 
together!

End on a good note

Söhbət üçün hazır olun. Uşaqlar virus haqqında eşitmiş olarlar. Sakitlik və məxfilik uşağın müdafiəsində yardım 
etmir – yalnız səmimi, ehtiramlı və açıq söhbət buna imkan verəcəkdir. Fikirləşin ki, hansı məlumatı qəbul edə 

bilərlər – siz onları daha yaxşı tanıyırsınız.

Söhbət və dinləmək üçün hazır olun 
Uşaqlarınıza imkan verin ki, sərbəst sizinlə danışsınlar. Açıq 
suallar verin və dəqiqləşdirin ki, virus haqqında onlar nəyi bilirlər.

Səmimi olun 
Hər zaman suallara səmimi cavab verin. Fikirləşin ki,    
övladınızın neçə yaşı var və hansı növdə çatdırılan     
informasiyanı analiz edə bilər.

Yardım üçün hazır olun 
Uşağınız qorxmuş və ya çaşmış ola bilər. Onlara imkan            
verin ki, öz hislərini ifadə etsinlər və hiss etdirin ki, yardım      
üçün hər zaman hazırsınız. 

Uşaqlara izah edin ki, COVID-19-un insanın necə 
göründüyü, onun haradan olduğu, hansı dildə 

danışdığı, hansı dinə qulluq etdiyi, dərisinin rəngi 
ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bunu övladınıza izah 

edin ki, xəstə insanlara və bu xəstələrə qulluq 
edən insanlara həssaslıqla yanaşsınlar.  

Başqalarına yardım əlini uzadan və xəstələrə 
qayğı göstərən insanlar haqqında əhvalatlar 

axtarıb tapın.  
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For more information click below links:

Uşaqlara COVID 19 haqqında danışın 6 COVID-19  VƏ UŞAĞIN TƏRBIYƏSI

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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
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