
COVID-19  తల్్లదండు్ర లకుస్చనలుతల్్లదండు్ర లకుస్చనలు
COVID-19 గ్రించిచరిచేంచడం6

చరిచుంచేందుకు సిదధాంగా ఉండండి. చిన్నిరులు అపపేటికే ఏమ�ైన్ వన్ ఉండవచుచు. పిలలిలతో ఏమీ చరిచుంచకుండ్ వారిన్ అమాయకతవింలోనే వద్ల్వేయడం అలాగే వారికి చరిచుంచేందుకు సిదధాంగా ఉండండి. చిన్నిరులు అపపేటికే ఏమ�ైన్ వన్ ఉండవచుచు. పిలలిలతో ఏమీ చరిచుంచకుండ్ వారిన్ అమాయకతవింలోనే వద్ల్వేయడం అలాగే వారికి 
ఏమీ తెల్యన్వవికుండ్ రహసయాంగా ఉంచడం వంటివ మన చిన్నిరులను కాపాడలేవు. న్జాయతీ అలాగే పారదర్శకత వారిన్ కాపాడవచుచు. వాళ్లి  ఎంత మేరకు అర్ం ఏమీ తెల్యన్వవికుండ్ రహసయాంగా ఉంచడం వంటివ మన చిన్నిరులను కాపాడలేవు. న్జాయతీ అలాగే పారదర్శకత వారిన్ కాపాడవచుచు. వాళ్లి  ఎంత మేరకు అర్ం 

చేసుకోగలరు అన్ ఆలోచించండి. మీకు వారి గురించి బాగా తెలుసు! చేసుకోగలరు అన్ ఆలోచించండి. మీకు వారి గురించి బాగా తెలుసు! 

వారి సందేహాలకు ఎపుపేడూ న్జాయతీగా వారి సందేహాలకు ఎపుపేడూ న్జాయతీగా 
సమాధ్న్లు ఇవవిండిసమాధ్న్లు ఇవవిండి

వారికి ముందుగానే చెపపేండి అలాగే వారికి ముందుగానే చెపపేండి అలాగే 
వారితో సపేష్ంగా మాటాలి డండివారితో సపేష్ంగా మాటాలి డండి

వాళ్లి  వన్, అర్ం చేసుకొన్, మళ్లి వాళ్లి  వన్, అర్ం చేసుకొన్, మళ్లి 
సందేహాలను అడిగేంత సమయాన్ని సందేహాలను అడిగేంత సమయాన్ని 
కేటాయంచండి.కేటాయంచండి.

ఇపపేటికే చ్లా కథన్లు వన్పిసుతూ న్నియఇపపేటికే చ్లా కథన్లు వన్పిసుతూ న్నియ

చిన్నిరులు అడిగే పరుశనిలుచిన్నిరులు అడిగే పరుశనిలు

వాటిలో కొన్ని న్జాలు కాకపో వచుచు. ఈ కి్రంద్ వశవిసనీయమ�ైన 
సెైట్ లను ఉపయోగించండి: WHO మరియు UNICEF వారి నుండి  
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019  
మరియు https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19  

న్ సూకోల్ ఎందుకు మూసివేసారు?న్ సూకోల్ ఎందుకు మూసివేసారు?

వ�ైరస్ అంటే ఏమిటి?వ�ైరస్ అంటే ఏమిటి?

అద్ ఎలా ఉంటుంద్?అద్ ఎలా ఉంటుంద్?

అద్ ఎకకోడ ఉంటుంద్?అద్ ఎకకోడ ఉంటుంద్?

నేను ఇంట్లి నే ఎందుకు ఉండ్ల్? నేను ఇంట్లి నే ఎందుకు ఉండ్ల్? 

నేను ఏమి చేయవచుచు?నేను ఏమి చేయవచుచు?

నేను న్ చేతులను ఎందుకు కడగాల్స్ ఉంటుంద్?నేను న్ చేతులను ఎందుకు కడగాల్స్ ఉంటుంద్?

నేను న్ సేనిహితులను కల్సేందుకు బయటకు ఎందుకు వ�ళలిలేకున్నిను?నేను న్ సేనిహితులను కల్సేందుకు బయటకు ఎందుకు వ�ళలిలేకున్నిను?

మరణం అంటే ఏమిటి?మరణం అంటే ఏమిటి?

సమాధ్న్లు తెల్యకపో యన్ ఫరావిలేదుసమాధ్న్లు తెల్యకపో యన్ ఫరావిలేదు

చిన్నిరులు ఒకే పరుశనిను పదేపదే అడగవచుచుచిన్నిరులు ఒకే పరుశనిను పదేపదే అడగవచుచు

 “మాకు తెల్యదు, కానీ మేము ద్న్ గురించి కృషి చేసుతూ న్నిము; 
లేద్ మాకు తెల్యదు, కానీ మేము ఇలా అనుకుంటున్నిము” 
అన్ చెపపేడం కూడ్ సరిపో తుంద్. మీ చిన్నిరులను గురించి 
ఒక కొతతూ  సంగతిన్ తెలుసుకునేందుకు దీన్న్ ఒక అవకాశంగా 

ఉపయోగించుకోండి!

మీరు మీ వవరణలను పరుశాంతంగానూ, సహాయకరమ�ైన 
మారగాంలోనూ మళ్లి మళ్లి చెపపేగల్గితే, వాళలికు అదే భరోసా ఇసుతూ ంద్.

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.

UNICEF మరియు WHOల నుండి మరిన్ని సహాయకర చిటాకోలు కావాలా?

ఆధ్రాలు ఇకకోడ ఉన్నియ


