
Սովորեցրե՛ք 
երեխային 

պահպանել 
ապահով 

հեռավորությ
ուն։

Ստեղծե՛ք ճկուն, բայց 
հետևողական օրակարգ:

Ժամանակացույց կազմե՛ք ձեր ու ձեր երեխաների համար, որն 
ունենա կազմակերպված զբաղմունքներ, ինչպես նաև ազատ 
ժամանակ: Դա երեխաներին կօգնի ավելի ապահով զգալ և 
ավելի լավ վարք դրսևորել:
Երեխաները կամ դեռահասները կարող են օգնել պլանավորել  
օրակարգը, օրինակ՝ կազմել դպրոցի ժամանակացույցը: 
Երեխաներն ավելի լավ կհետևեն դրան, եթե իրենք օգնեն այն 
կազմել:
Ամեն օրվա մեջ ներառե՛ք մարզանք, ինչն օգնում 
է հաղթահարել սթրեսը և ակտիվ երեխաներին, 
որ տանն են մնացել:

Դուք օրինակ եք ծառայում 
ձեր երեխայի համար:

Եթե ինքներդ հետևում եք ապահով հեռավորության ու 
հիգիենայի կանոններին և կարեկցանքով եք վերաբերվում 
ուրիշներին, հատկապես նրանց, ովքեր հիվանդ են կամ 
խոցելի, ձեր երեխաներն ու դեռահասները դա կսովորեն 
ձեզնից:

Ամեն օրվա վերջում 
ժամանակ հատկացրե՛ք՝ 
մտածելու տվյալ օրվա 
մասին:  Ձեր երեխային ասե՛ք 
մեկ դրական կամ զվարճալի 
բան, որն ինքն արել է:
Գովե՛ք ինքներդ ձեզ այն 
բանի համար, ինչն այսօր 
լավ եք արել: Դուք աստղ եք:

Եթե ձեր երկրում թույլատրելի է, ապա 
երեխաներին դուրս տարե՛ք:

Դուք կարող եք նաև  նամակներ գրել ու 
նկարներ նկարել, որ ցույց տաք մարդկանց: 
Դրանք կախե՛ք տնից դուրս, որ ուրիշները 
տեսնեն:

Կարող եք հանգստացնել ձեր երեխային՝ 
խոսելով նրա հետ, թե ինչպես եք պահպանում 
ապահովությունը: Լսե՛ք նրանց առաջարկներն 
ու լրջորեն վերաբերվե՛ք նրանց:

Ձեռքեր լվանալն ու հիգիենան դարձրե՛ք զվարճալի 

Հորինե՛ք 20 վարկյան տևողությամբ 
երգ ձեռքերը լվանալու համար: 
Շարժումներ ավելացրե՛ք: 
Երեխաներին միավորներ տվե՛ք ու 
գովե՛ք ձեռքերը կանոնավոր 
լվանալու համար:

Մի խաղ հորինե՛ք՝ տեսնելու, թե 
ինչքան ավելի քիչ կարող ենք հպվել 
ձեր դեմքին՝ պարգևատրելով 
միմյանց նվազագույն հպումների 
համար (դուք կարող եք հաշվել 
միմյանց համար):

Կորոնավիրուս-19-ը մեզնից խլել է մեր ամենօրյա աշխատանքային, տնային ու դպրոցական օրակարգը:. 
Սա դժվար է երեխաների, դեռահասների ու ձեզ համար: Ձեզ կարող է օգնել նոր օրակարգ կազմելը:
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Ծնողավարության մասին ավելի շատ խորհուրդների համար սեղմե՛ք այստեղ

Կազմակերպե՛ք3 Կորոնավիրուս-19 Ծնողավարություն

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



