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બધતા બતાળકો ખરતાબ રીતે વતતે છે. જયતારે બતાળકો ્થતાકેલતા, ભખૂયતા, ભયભીત હોય છે અ્થવતા સવતરંિ રીતે કતામ કરવતાનુ ંશીખતતા હોય, તયતારે આ બતાબત સતામતાનય 

હોય છે. અને જયતારે ઘરે ફસતાયેલતા રહ ેતયતારે આપણને હરેતાન કરી/પજવી શકે છે!

પનુઃમતાગ્યદશ્યન આપો! તવરતામ લો

ખરાબ વત્ભિ વહલેુ ંપકડી પાડો અિે તમારા બાળકનુ ં

ધયાિ ફરીથી ખરાબ વત્ભિ પરથી સારા વત્ભિ તરફ 

વાળો. ઉદાહરણ તરીકે, જયારે તેઓ અશાતં બિતા 

જાય, તયારે તમે કોઈ રુચચપ્રદ અથવા મજેદાર દક્યાિી 

સાથે તેમનુ ંધયાિ વાળી શકો છો: 

"ચાલો, તયારે આપણે બહાર વૉક માટે જઈએ!"

ચખન્ન થઈ ગયા છો અિે ચીસો પાડવાનુ ંમિ થઈ રહુ ંછે?
 મવરામ માટે તમારી જાતિે 10-સેકનડ આપો. ધીમે-ધીમે શ્વાસ અંદર 

લો અિે બહાર કાઢો, આવુ ંપાચં વખત કરો. પછી વાત કરો.

લતાખો મતાતતાતપતતા કહ ેછે આનતા્થી મદદ મળી રહ ેછે – ખબૂ જ.

પકરણતામોનો ઉપયોગ કરો 1-3 સિૂનોનો 
ઉપયોગ કરતતા રહો

પકરણતામો આપણતા ંબતાળકોને તેઓ જે કરે છે તેનતા 
પકરણતામો્થી શીખવતામતા ંમદદ કરે છે. તેઓ તનયમનકતારી 
તશસતને પણ મજૂંરી આપે છે. આ મતારવતા અ્થવતા બરતાડતા 
પતાડવતા કરતતા ંવધતારે અસરકતારક છે.

ગણુવત્તાસભર સમય, સતારતા બનવતા બદલ 
વખતાણ અને સસુગંત કદનિયતા્યઓ્થી 
ખરતાબ વત્યનમતા ંઘટતાડો ્થશે.

તમતારતા બતાળકને પકરણતામ જણતાવવતાની 
પહલેતા ંતમતારી સિૂનતાને અનસુરવતા 
મતાટેનો તવકલપ આપો.

પદરણામ જણાવતી વખતે શાતં રહવેાિો પ્રયતિ કરો.

તમે પદરણામિી અસરિે સમજી લો છો તે વાતિી ખાતરી 
કરો. ઉદાહરણ તરીકે, એક સપતાહ માટે દકશોર વયિા 
બાળકિો ફોિ લઈ લેવો એ થોડુ ંવધારે થઈ જાય. પણ 
ફોિ એક કલાક માટે લઈ લેવુ ંવધ ુવયાજબી લાગે છે.

એકવાર તે ઘટિાિો પ્રતયાઘાત પરૂો થઈ જાય, એટલે 
તમારા બાળકિે કંઈક સારંુ કરવાિી તક આપો અિે તે 
માટે તેઓિા વખાણ કરો.

UNICEF અિે WHO પાસેથી વધ ુમદદરૂપ સચૂિો જોઈએ છે?

પરુાવા-આધાર અહીં છે

COVID-19 બતાળઉછેર
ખરતાબ વત્યન

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


