
COVID-19 మీ రోజువారీ పన్న్, ఇంటికి సంబంధ్ంచిన అలాగే సూకోల్ కి సంబంధ్ంచిన ద్నచరయాలను ఆపివేసింద్. ఇద్ మీ చిన్నిరులకు, టీనేజీలోన్ పిలలిలకు అలాగే  మీ రోజువారీ పన్న్, ఇంటికి సంబంధ్ంచిన అలాగే సూకోల్ కి సంబంధ్ంచిన ద్నచరయాలను ఆపివేసింద్. ఇద్ మీ చిన్నిరులకు, టీనేజీలోన్ పిలలిలకు అలాగే 
మీకు కూడ్ కష్ంగానే ఉంటుంద్. కొతతూ  ద్నచరయాలను అలవాటు చేసుకోవడం కాసతూ  సహాయకరంగా ఉంటుంద్మీకు కూడ్ కష్ంగానే ఉంటుంద్. కొతతూ  ద్నచరయాలను అలవాటు చేసుకోవడం కాసతూ  సహాయకరంగా ఉంటుంద్

సురక్ిత సురక్ిత 
భౌతిక భౌతిక 

దూరాలను దూరాలను 
న్రవిహించడం న్రవిహించడం 

గురించి మీ గురించి మీ 
పిలలిలకు పిలలిలకు 
నేరపేండినేరపేండి

మీ పిలలిల పరువరతూనకు మీరే మీ పిలలిల పరువరతూనకు మీరే 
ఆదర్శంగా న్లుసాతూ రుఆదర్శంగా న్లుసాతూ రు

మీ దేశంలో అనుమతిసుతూ ననిటలియతే, పిలలి లను బయటకు 
తీసుకువ�ళలిండి.

మీకు తెల్సిన పరుజలకు తెల్యజేసేందుకు, మీరు 
వారికి ఉతతూరాలు వరాు యవచుచు అలాగే బొ మ్మలు 
కూడ్ గీసూతూ  – వాటి ఫో ట్లు తీసి, వాటిన్ పంపడం 
ద్విరా అందరికీ తెల్యజేయవచుచు.

మీరు ఎలా సురక్ితంగా ఉంచుతున్నిరు అనే 
వషయం గురించి మీ పిలలిలతో మాటాలి డడం ద్విరా 
మీరు మీ బిడ్డకు భరోసా ఇవవివచుచు. అలాగే వారి 
సలహాలను వన్, వాటిన్ తీవరుంగా పరిగణించండి.

మీరు సర�ైన భౌతిక దూరాలను పాటించడం అలాగే వయాకితూగత శుభరుతను 
పాటించడం వంటివ చేసూతూ , వాయాధ్ బారిన పడిన ఇతరుల పటలి  జాల్ 
చూపుతుననిటలియతే – మీ చిన్నిరులు మరియు టీనేజీ పిలలిలు 
కూడ్ ఈ అలవాటున్ నేరుచుకుంటారు.

సౌకరయావంతమ�ైన కానీ సి్రమ�ైన సౌకరయావంతమ�ైన కానీ సి్రమ�ైన 
ద్నచరయాను రూపొ ంద్ంచుకోండిద్నచరయాను రూపొ ంద్ంచుకోండి

చేతులను శుభరుం చేసుకోవడంతోపాటు వయాకితూగత శుభరుతను చేతులను శుభరుం చేసుకోవడంతోపాటు వయాకితూగత శుభరుతను 
పాటించడం సరద్ అలవాటుగా మారచుండిపాటించడం సరద్ అలవాటుగా మారచుండి

రోజంత్ పూరతూయన తరావిత, ఆ రోజు చేసిన రోజంత్ పూరతూయన తరావిత, ఆ రోజు చేసిన 
పనులను గురించి ఒక న్మిషంపాటు పనులను గురించి ఒక న్మిషంపాటు 
ఆలోచించండి. మీ పిలలిలు చేసిన ఒక ఆలోచించండి. మీ పిలలిలు చేసిన ఒక 
మంచి పన్ లేద్ సరద్ పన్ గురించి మంచి పన్ లేద్ సరద్ పన్ గురించి 
వారికి చెపపేండి. వారికి చెపపేండి. 

మీరు చేసిన మంచి పన్ గురించి మీరు చేసిన మంచి పన్ గురించి 
మిమ్మల్ని మీరే మ�చుచుకోండి. మిమ్మల్ని మీరే మ�చుచుకోండి. 
మరి మీరు కూడ్ సా్ రే కద్.మరి మీరు కూడ్ సా్ రే కద్.

మీకు మరియు మీ పిలలిలకు ఖాళ్ సమయంతో సమానంగా న్రా్మణ్త్మక 
కారయాకలాపాలు కూడ్ ఉండేలా ఒక షెడూయాల్ రూపొ ంద్ంచుకోండి. 
పిలలి లు మరింత సురక్ితంగానూ, సరిగాగా నూ పరువరితూంచేందుకు ఇద్ 
సహాయపడ్తుంద్.

సూకోల్ కి సంబంధం్చిన టెమై్ టబేుల్ న్ రూపొ ందం్చినటులి  – రోజుకి సంబంధం్చిన 
ద్నచరయాను పాలి న్ చేయడంలో చిన్నిరులు లేద్ టీనేజీ పిలలిలు సహాయం 
చేయవచుచు. ఇలా ద్నచరయాను రూపొ ంద్ంచడంలో మీ పిలలిల సహాయం 
పొ ంద్నటలియతే, దీన్న్ పాటించడంలో వారు ఉత్స్హం చూపుత్రు.

చేతులను కడ్కుకోనేందుకు 
ఒక 20-సెకనలి  పాటను 
తయారుచేసుకోండి. ఆ పాటకు 
మీ చరయాలను కలపండి! తరచుగా 
చేతులు కడిగినందుకు మీ 
చిన్నిరులకు పాయంట్ లను ఇసూతూ  
వారిన్ మ�చుచుకోండి.

ముఖాన్ని ఎన్ని తకుకోవసారులి  
త్కుతున్నిరో చూసుకుంటూ 
తకుకోవసారులి  త్కిన వారికి బహుమతులు 
ఇవవిండి. (ఒకరు తమ ముఖాన్ని 
త్కినపుపేడ్ మరొకరు ఎంచేలా 
పురమాయంచండి.)

రోజువారీ ద్నచరయాలో వాయాయామాన్ని కూడ్ చరేచుండ ి– 
ఒతితూడని్ దూరం చయేడంలో ఇద ్సహాయం చసేుతూ ంద్ 
అలాగే ఇంట్లి  ఖాళ్గా ఉండ ేపలిలిలకు వాయాయామం మంచిద.్

COVID-19 తల్లిదండర్ు లకు తల్లిదండర్ు లకు సూచనలు
న్రా్మణ్త్మకంగా రూపొ ంద్ంచుకోండి!న్రా్మణ్త్మకంగా రూపొ ంద్ంచుకోండి!3

UNICEF మరియు WHOల నుండి మరిన్ని సహాయకర చిటాకోలు కావాలా?

ఆధ్రాలు ఇకకోడ ఉన్నియ

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.


