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گفتگو کریں میں بارے کے -19ویڈکو
بچوں سے  گفتگو کرنے کے لیے  ہر وقت تیار رہیں- انہوں نے  ضرور کچھ نه کچھ سنا ہو گا- خاموشی یا رازداری برتنے  سے  بچوں کو محفوظ 

نہیں  رکھا جا سکتا- البته ایمانداری اور کھلے ذہن سے بات کر کے ہم انکو تحفظ فراہم کر سکتے ہیں- آپ خود اندازه لگائیں که آپ کے  بچوں کو کس 
حد تک آپ کی بات  سمجھ میں آئے  گی- کیونکه آپ  اپنے بچوں کو سب سے  بہتر جانتے ہیں 

کھلے ذہن کے ساتھ سنیںان کی بات غور سے اور 

ان سے  -اپنے بچوں کو بال جھجک اور کھل کر بات کرنے کا موقع دیں

معلومات   تک  حد  کس  میں  بارے   اس  انکو  کہ  دیکھیں  اور  کریں  سوال  واضح

ہیں

مکمل دیانتداری برتیں
دیتے   جواب  -دیں  سے   سچائی  مکمل  ہمیشہ  جواب  کے   سوالوں  تمام  کے   ان

اندازہ  کا  صالحیت  کی  سمجھنے   کو  بات  کی  ان  اور  عمر  کی  ان  ئے ہو

ضرور لگا لیں

کا سہارا بنیں  ان

اسے اپنے  -ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ کسی الجھن یا خوف کا شکار ہو

کے اظہار کا موقع دیں اور اسے بتائیں کہ ہر موقع پر آپ اس کے    جذبات

ہیں  ساتھ-

  ان  آپ اگر ،نہیں حرج کوئی میں اس

  نہیں  علم  کا بات اس ہمیں ” کہ کو کہیں

  یا  ،گے  بتائیں کے  کر معلوم ہم مگر ہے 

خیال یہ ہمارا مگر نہیں پتہ تو سب ہمیں

  کچھ  کر مل ساتھ کے  بچوں اپنے  “ ہے 

-ہے  موقع اچھا ایک یہ کا سیکھنے  نیا

اڻھائیں  فائدہا ک  اس

کریں  ہیرو تالش 
نہ کہ برے لوگ

بہت سی کہانیاں اور افواہیں گردش کر رہی ہیں

-
 ان میں سے اکثر درست نہیں ہوتیں- ہمیشه قابل اعتماد ذرائع پر انحصار کریں
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus- 

advice-for-public 2019/
https://www.unicef.org/coronavirus/covid19

 WHO and UNICEF

تعلق    کا  قسم  بھی  کسی  کا  -19ویڈ   کو  کہ  بتالئیں  کو  اوالد   اپنی

 سے   زبان  یا  مذہب،  رنگ،  کے   جلد   قومیت،  کی  شخص  کسی

رکھنے   خیال  کا  ان  اور  بیماروں  کہ  سمجھائیں  کو  ان  -ہے   نہیں

حقدار  کے   محبت  ہماری  وہ  کریں،  ہمدردی  ساتھ  کے   والوں

 ہیں

کا   وبا  اس  جو  سنائیں  کہانیاں  کی  لوگوں  ان  کو  بچوں  اپنے 

عالج  کا  بیماروں  جو  اور  ہیں  مصروف  لیے   کے   روکنے   پھیالؤ

تیمارداری کر رہے ہیں   اور

اختتام اچھی اچھی باتوں کے ساتھ کریں

ان کو ایک دفعہ  -دھیان رکھیں کہ آپ کے بچے بالکل ڻھیک ہیں

پھر یقین دالئیں کہ آپ ان کی فکر کرتے ہیں اور یہ کہ وہ کسی 

آپ    اب  -ہیں  سکتے   کر  بات  میں  بارے   بھی  کسی  سے   آپ  وقت  بھی

کھیلیں   مزیدارکھیل  کوئ   کر  مل  وہ  اور

پیرنڻنگ (بچوں   کی   تربیت)  کے   بارے میں  مزید معلومات  کے  لئے یہاں کلک کریں:

Parenting 
tips from 
WHO 

Parenting 
tips from 
UNICEF 

In worldwide 

languages
EVIDENCE-

BASE 

Parenting for Lifelong Health is supported by the UKRI GCRF Accelerating Achievement for Africa’s Adolescents Hub, the European Research Council (ERC) under the European Union’s Seventh Framework Programme and the 
Horizon 2020 Research and Innovation Programme, Oxford University Innovation GCRF Sustainable Impact Fund, UNICEF, the Leverhulme Trust, the Economic and Social Research Council, WHO, CIDA, the National Research Foundation of South 
Africa, Ilifa Labantwana, Rand Merchant Bank Fund, the ApexHi Charitable Trust, the John Fell Fund, the Evaluation Fund, the UBS Optimus Foundation, USAID-PEPFAR, the Wellcome Trust, Grand Challenges Canada and Wellspring Advisors.

Translation by Protection and Help of Children Against Abuse & Neglect (PAHCHAAN) www. pachaan.info.
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 ہرگز ضروری نہیں کہ آپ کو ان
کے ہر سوال کا جواب معلوم ہو

http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/
http://www.unicef.org/coronavirus/covid-19
http://www.unicef.org/coronavirus/covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://covid19parenting.com/
http://covid19parenting.com/
http://covid19parenting.com/
http://covid19parenting.com/
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs

	ﻣﮑﻣل دﯾﺎﻧﺗداری ﺑرﺗﯾں
	ان ﮐﺎ ﺳﮩﺎرا ﺑﻧﯾں
	ﮨرﮔز ﺿروری ﻧﮩﯾں ﮐہ آپ ﮐو ان ﮐﮯ ﮨر ﺳوال ﮐﺎ ﺟواب ﻣﻌﻠوم ﮨو
	ﺑﮩت ﺳﯽ ﮐﮩﺎﻧﯾﺎں اور اﻓواﮨﯾں ﮔردش ﮐر رﮨﯽ ﮨﯾں
	اﺧﺗﺗﺎم اﭼﮭﯽ اﭼﮭﯽ ﺑﺎﺗوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐرﯾں



