
 اپنے
 بچوں کو
 محفوظ
 جسمانی
 فاصلہ
 رکھنا

 -سکھائیں

 حاالت کی مناسبت سے روزانہ کا
 ایک لچکدار مگر مستقل معمول
بنائیں
 اپنے اور اپنے بچوں کے لئے دن کو یوں ترتیب دیں کہ اس میں
 تعمیری سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ کچھ فارغ وقت بھی ہو-  اس
 طرح بچے خود کو زیاده محفوظ  تصور کریں گے اور زیاده کہنا
 مانیں گے
 بچے اور نوعمر نوجوان اپنے روزمره کے معموالت بنانے میں
 خود بھی مدد دے سکتے ہیں - جیسے کہ سکول کا ڻائم ڻیبل وغیره-
 بچے اگر یہ معموالت بنانے میں شامل ہوں گے تو اسکی زیاده بہتر
-پابندی کریں گے

  

 روزانہ کے معمول میں ورزش کو ضرور شامل
 کریں- یہ نہ صرف بچوں میں ذہنی دباؤ کم کرنے میں
 معاون ہو گی بلکہ ان کی اضافی توانائی کو بھی زائل
 کرے گی

 آپ اپنے بچے کے حسن سلوک
کے لیے ایک بہترین مثال ہیں

 اگر آپ خود محفوظ فاصلے اور حفظان صحت کے اصولوں کی
 پابندی کریں گے، اور دوسروں سے، خاص طور پر بیمار اور
 الچار لوگوں سے شفقت سے پیش آئیں گے - توال محالہ آپ کے
  -کم عمر اور نوعمر بچے بھی یہی سیکھیں گے

 ہر دن کے اختتام پر صرف ایک
 منٹ کے لیے پورے دن کے
 بارے میں سوچیں- .  اپنے بچے
 کو ایک مثبت کام  یا مزیدار بات
. بتائیں جو اس نے کی ہو

 آپ نے آج جو اچھے کام کیے ان
 پر خود اپنی بھی تعریف کریں -
آپ بھی ایک روشن ستاره ہیں

 اگر آپ کی حکومت اجازت دے تو بچوں کو گھر
 -سے باہر لے جا یا کریں

 آپ خط لکھ کر اور تصویریں بنا کر لوگوں کو اس
 میں شامل کر سکتے ہیں- انہیں گھر کے باہر
 آویزاں کریں تاکہ آنے جانے والے ان کو دیکھ
-سکیں

 اپنے بچوں سے بات چیت کے ذریعے آپ ان کو
 یقین دال سکتے ہیں کہ کس طرح آپ ان کو محفوظ
 رکھے ہوئے ہیں- ان سے مشوره بھی لیں اور ان
  کی تجاویز پر غور و عمل بھی کریں

ہاتھ دھونے اور حفظان صحت کے عمل کو مزیدار بنائیں

 ہاتھ دھونے کے لئے بیس سیکنڈ
 کا ایک گانا یا نظم بنائیں- اس
 میں خوب حرکات بھی شامل
 ہوں- بچوں کو اس پر نمبر بھی
 دیں اور پابندی سے ہاتھ دھونے
پر ان کی تعریف بھی کریں

 ایک ایسا کھیل بنائیں کہ جس میں
 چہرے کو کم سے کم ہاتھ لگانے
 کے نمبر ہوں- کم سے کم چہره
 چھونے پر انعام بھی رکھیں- (آپ
 ایک دوسرے کی گنتی کر سکتے
 -(ہیں
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کو ویڈ-19 نے ہمارے روزمره کے کام کاج، گھر اور سکول کے معموالت کو یکسر تبدیل کر دیا ہے

 اس سے بچے، نوعمر، اور بڑے، سب بہت بری طرح متاثر ہوۓ ہیں- ایک نئی روڻین بنانے سے اس نظام  کو بہتر کیا جا سکتا ہے
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پیرنڻنگ (بچوں کی تربیت)  کے بارے میں مزید معلومات کے لئے یہاں کلک کریں: 

 کو ویڈ 19-پیرنڻنگ (بچوں کی تربیت ) 
باقائدگی اختیار کریں

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



