
  

  

  

  

  

  
  

  

ఇద్ చ్లా ఒతితూడితో కూడిన సమయం. మీకు మీరుగా జాగ్రతతూలు పాటించండి, తద్విరా మీరు మీ పిలలిలను జాగ్రతతూ గా చూసుకోగలరు.ఇద్ చ్లా ఒతితూడితో కూడిన సమయం. మీకు మీరుగా జాగ్రతతూలు పాటించండి, తద్విరా మీరు మీ పిలలిలను జాగ్రతతూ గా చూసుకోగలరు.

మీరు ఒంటరి కాదుమీరు ఒంటరి కాదు

మదయాపాన్న్ని న్వారించేందుకు పరుయతినించండిమదయాపాన్న్ని న్వారించేందుకు పరుయతినించండి

1వ దశ: సెటప్ చేయడం1వ దశ: సెటప్ చేయడం 3వ దశ: శావిసపెై ధ్యాస3వ దశ: శావిసపెై ధ్యాస

4వ దశ: తిరిగి పూరవి సి్తికి రావడం4వ దశ: తిరిగి పూరవి సి్తికి రావడం

5వదశ:ప్రత్బంబంచడం

2వ దశ: ఆలోచించు, అనుభూతి చెందు, అనుభవంచు2వ దశ: ఆలోచించు, అనుభూతి చెందు, అనుభవంచు

కాసేపు పాజ్ కాసేపు పాజ్ 
తీసుకోండితీసుకోండి

లక్షలాద్ మంద్ మనలాగే భయపడ్తూనే ఉన్నిరు. మీ భావాలను పంచుకునేందుకు ఎవర�ైన్ 
ఒక వయాకితూన్ ఎంచుకోండి. వారి మాటలు వనండి. మీకు భయాందోళనలు కల్గించే సో షల్ మీడియాకు 
దూరంగా ఉండండి.

కుటుంబం మొతతూం ఒకేచోట కల్సి ఉననిపుపేడ్, మీ ఒతితూడిన్ 
పో గొటు్ కునేందుకు లేద్ వశ్ార ంతిన్ పొ ందేందుకు మరేవ�ైన్ 
ఇతర మారాగా లను వ�తుకోకోవడం ఉతతూమం. మదయాపానం కారణంగా 
మనం ఒకరినొకరం అరుచుకోవడం, కొటు్ కోవడం అలాగే 
కోపపేడడం వంటివ చేయవచుచు.

వీల�ైనంత సౌకరయావంతంగా కూరొచున్, మీ పాద్లను నేలపెై ఆన్ంచి, 
మీ చేతులను మీ ఒడిలో ఉంచుకోండి. 

మీ శావిసన్ తీసుకుంటుననిపుపేడ్, వదులుతుననిపుపేడ్ ద్న్న్ గమన్సూతూ  ఉండండoిut.

మీ పొ ట్పెై మీ చేతిన్ ఉంచుకొన్, మీ శావిసకి తగినటులి గా అద్ 
ముందుకీ, వ�నుకకూ కదులుతూ ఉండడ్న్ని మీరు గమన్ంచవచుచు.

మీకు మీరుగా “మరేమీ ఫరావిలేదు. ఏద్ ఏమ�ైనపపేటికీ, నేను 
బాగున్నిను” అన్ చెపుపేకోవలసి ఉంటుంద్.

ఆ తరావిత కొద్్ద  సేపటి పాటు మీ శావిసపెై దృషి్  ఉంచండి.

మీ పూరితూ శరీరం ఎలా ఉందో  గమన్ంచండి.

 ‘న్లో ఏమ�ైన్ మారుపేలు తెలుసుతూ న్నియా?’ అన్ ఆలోచించండి. [పాజ్]
మీరు సిదధామయాయాక, మీ కళలిను తెరవండి. [పాజ్]

గద్లోన్ శబా్ద లను వనండి.

మీకు సౌకరయావంతంగా అన్పిసుతూ ననిటలియతే, మీ కళలిను మూసుకోండి.

“ననేు పరుసుతూ తం ఏమి ఆలోచిసుతూ న్నిను?” అన్ మిమ్మల్ని మీరు పరుశినించుకోండి

మీ ఆలోచనలను గమన్ంచండి. అవ పరుతికూలంగా ఉన్నియా లేద్ 
సానుకూలంగా ఉన్నియా గమన్ంచండి.

మీరు మానసికంగా ఎలా ఉన్నిరో గమన్ంచండి. మీ భావాలు 
సంతోషంగా ఉన్నియా లేద్ గమన్ంచండి.

మీ శరీరం ఎలా ఉందో  గమన్ంచండి. బాధ కల్గించే లేద్ ఉద్రుకతూమ�ైన 
వాటిన్ గమన్ంచండి.

మీ చిన్నిరులు మిమ్మల్ని వసిగిసుతూ ననిపుపేడ్ లేద్ పిలలిలు ఏవ�ైన్ పొ రపాటులి  
చేసారన్ మీకు తెల్సినపుపేడ్ పాజ్ తీసుకోవడం చ్లా సహాయకరంగా ఉంటుంద్. 
ఇద్ మీకు పరుశాంతంగా ఉండే అవకాశాన్ని ఇసుతూ ంద్. కొంత సమయంపాటు దీర్ంగా 

శావిస తీసుకోవడం లేద్ ద్గువన ఉనని నేలపెై కాళలిను ఆన్ంచి ఉంచడం వలన కూడ్ 
మీరు తేడ్న్ గమన్ంచగలుగుత్రు. మీరు మీ పిలలిలతో కూడ్ పాజ్ తీసుకోవచుచు!

మీరు ఎపుపేడెైన్ మీరు ఎపుపేడెైన్ 

ఒతితూడికి లోన�ైనటులి  ఒతితూడికి లోన�ైనటులి  

లేద్ మీకు బాధగా లేద్ మీకు బాధగా 

అన్పించినపుపేడ్ అన్పించినపుపేడ్ 

మీరు చేయగల్గే మీరు చేయగల్గే 

1-న్మిషం వశ్ార ంతితో 1-న్మిషం వశ్ార ంతితో 

కూడిన కారాయాచరణకూడిన కారాయాచరణ

మీ చిన్నిరుల మాటలు వనండిమీ చిన్నిరుల మాటలు వనండి

COVID-19 తల్లిదండర్ు లకు సూచనలు
పరుశాంతంగా ఉంటూ ఒతితూడిన్ జయంచండిపరుశాంతంగా ఉంటూ ఒతితూడిన్ జయంచండి5

UNICEF మరియు WHOల నుండి మరిన్ని సహాయకర చిటాకోలు కావాలా?

ఆధ్రాలు ఇకకోడ ఉన్నియ

మీ చిన్నిరుల మాటలు వనేందుకు సిదధాంగా 
ఉంటూ, వారి మాటలను వనండి. మీ పిలలిలు మీ 
నుండి మద్దతు మరియు భరోసాన్ ఆశిసాతూ రు. మీ 
పిలలిలు తమ భావాలను తెల్యజేసుతూ ననిపుపేడ్ 

వారి మాటలను వనండి. వారి భావాలనుఅంగీకరిసూతూ  
వారికి తమ భావాలను వ�లలిడించే 

సౌకరాయాన్నిఇవవిండి.

పేర�ంటింగ్ ఫర్ ల�ైఫ్ లాంగ్ హెల్తూ  కిపేర�ంటింగ్ ఫర్ ల�ైఫ్ లాంగ్ హెల్తూ  క ిUKRI GCRF  UKRI GCRF యాకిస్లరేట్ హబ్, ద్ యూరోపియన్ రీసెర్చు కౌన్స్ల్యాకిస్లరేట్ హబ్, ద్ యూరోపియన్ రీసెర్చు కౌన్స్ల్ (ERC), UNICEF, ద్ ల�వ�ర్ హల్్మ టరుస్్, ద్ ఎకన్మిక్ అండ్ సో షల్ రీసెర్చు కౌన్స్ల్ద్ ల�వ�ర్ హల్్మ టరుస్్, ద్ ఎకన్మిక్ అండ్ సో షల్ రీసెర్చు కౌన్స్ల్,, WHO, CIDA, NRF దక్ిణ ఆఫిరుకా, ఇల్ఫాదక్ిణ ఆఫిరుకా, ఇల్ఫా  
లాబంటావిన్, రాయాండ్ మర�చుంట్ బాయాంక్ ఫండ్, ద్ అపెక్స్ హెై చ్రిటబుల్ టరుస్్, ద్ జాన్ ఫెల్ ఫండ్, ద్లాబంటావిన్, రాయాండ్ మర�చుంట్ బాయాంక్ ఫండ్, ద్ అపెక్స్ హెై చ్రిటబుల్ టరుస్్, ద్ జాన్ ఫెల్ ఫండ్, ద్ UBS ఆపి్మస్ ఫౌండేషన్ఆపి్మస్ ఫౌండేషన్,, USAID-PEPFAR  మరియు ద్ వ�ల్ కమ్ టరుస్్ వంటివ మద్దతు ఇసుతూ న్నియమరియు ద్ వ�ల్ కమ్ టరుస్్ వంటివ మద్దతు ఇసుతూ న్నియ.


