
িকেশার বয়িস েছেলেমেয়েদর তােদর ব�ুেদর 
সােথ েযাগােযাগ রাখেত হেব। সামািজক 
েযাগােযাগ ব্যব�ার মাধ্যেম বা িনরাপদ দরূ� 
বজায় েরেখ সামনা-সামিন েযাগােযােগর 
ে�ে� আপিন তােদর সাহায্য করন। এসময় 
আপিনও তার সােথ থাকেত পােরন।

িশশু�র েযমন আচরণ আপিন 
আশা কেরন েসটা তােক 
জািনেয় িদেত পােরন এইভােব

আপনার িকেশার বয়িস 
েছেলেমেয়েদর অন্যেদর 
সােথ েযাগােযাগ রাখেত 
সহেযািগতা করন। 

িশশু� যখন স�ুর আচরন কের, 
তার আচরেণর �শংসা করন।

ইিতবাচক থাকুন ২ েকািভড-১৯ িশশু�েদর পিরচযৰ্া বা যত্ন (প্যােরি�ং)

যখন বািড়র িশশু� বা িকেশার বয়িস েছেলেমেয়রা আমােদর ব্যিতব্য� কের রােখ, তখন সবিকছু ইিতবাচকভােব েদখা 
সহজ কাজ নয়। আমরা বেলই েফিল : ‘এটা কেরানা, ওটা কেরানা’ ইত্যািদ। অথচ তােদরেক সু�র কের ইিতবাচকভােব 

বুিঝেয় বলেল এবং েকান কাজ েশষ করার পর �শংসা করেল, িশশু�রা েয েকান কাজ করেত উৎসাহ পােব।

িশশু�েদর সােথ িচৎকার েচচােমিচ করেল আপনার এবং 
আপনার স�ােনর উভেয়র মানিসক চাপ বাড়ােব, রাগ হেব। 
আপনার স�ােনর মেনােযাগ েপেত তার নাম ধের ডাকুন। শা� 
ও েকামল �ের কথা বলুন।

িশশু�েক েকান িকছু করেত বলেল সবসময় ইিতবাচক শ� ব্যবহার 
করন। েযমন ‘দয়া কের েতামার কাপড়গেলা সিরেয় রােখা’।
(ধমেকর সেুর না বেল বলুন ‘কাপড়গেলা এেলােমেলা কেরা না’)

সবিকছু বলার ধরেনর উপর িনভৰ্ র 
কের । 

িশশু� বা িকেশার বয়িস েছেলেমেয়েদর ভােলা 
কােজর �শংসা করন। এেত তারা বুঝেব 
আপিন তােদর �িত মনেযাগী ও যত্নশীল। 

এরপর েদখেবন তারা এমিনেতই ভাল কাজ 
করেব এবং উৎফু� থাকেব। 

আপিন যা চান তার সবটাই িক আপনার স�ােনর পে� করা 
স�ব? িশশু�র জন্য ঘেরর িভতর সারািদন চুপ কের থাকাটা 
ক�কর। িক� আপিন যিদ েফােন কথা বলার সময় ১৫ িমিনেটর 
জন্য তােক চুপ থাকেত বেলন, েসটা েস করেত পাের।
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িশশু�েদর েদখােশানার জন্য আেরা িকছু উপায় জানেত এখােন ি�ক করন!

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



