
COVID-19 બતાળઉછેર

સકતારતાતમક રહવે ું2
જયતારે આપણતા બતાળકો અ્થવતા કકશોર વયનતા બતાળકો આપણને હરેતાન કરી/પજવી રહતા ંહોય, તયતારે સકતારતાતમક બની રહવે ુ ંમશુકેલ ્થઈ પડે છે. આપણે વતારંવતાર એમ 
કહીને વતાતનો તનવેડો લતાવીએ છીએ “એ કરવતાનુ ંબધં કર!” પરંત ુજો આપણે તેમને સકતારતાતમક સિૂનતાઓ આપીએ અને તેઓ જે સતાચુ ંકરે છે તેનતા મતાટે ખબૂ વખતાણ 

કરીએ, તો બતાળકો આપણે જે કહીએ તે કરે એની ખબૂ સભંતાવનતા છે.

તમને જેની અપેષિતા હોય એવતા 
વત્યનને બોલી દ્તારતા અચભવયકત કરો

બધુ ંબોલી પર તનભ્યર કરે છે!

વતાસતતવકતતાને સમજો

તમારા બાળકિે શુ ંકરવુ ંએ કહતેી વખતે સકારાતમક 
શબદોિો ઉપયોગ કરો; - જેમ કે ‘જરા તારા રમકડા ંમકૂી દે’ 
(‘બધુ ંઅવયવસસથત િ કર!’િે બદલે)

તમારા બાળક સામે બરાડવુ ંએ તમિે અિે તેઓિે વધ ુ
તણાવયકુત અિે ક્ોધી બિાવશે. તમારા બાળકનુ ંિામ 
બોલીિે તેમનુ ંધયાિ ખેંચો. શાતં સવરમા ંબોલો.

શુ ંતમતારંુ બતાળક ખરેખર તે કરે છે જે તમે તેમને કરવતાનુ ંકહી 
રહતા છો? બતાળક મતાટે આખો કદવસ અંદર શતાતં રહવે ુ ંમશુકેલ 
હોય છે પરંત ુતમે જયતારે કૉલ પર હો તયતારે તેઓ 15 તમતનટ 
મતાટે શતાતં રહી શકે છે.

જયતારે તમતારંુ બતાળક સતારી રીતે વત્યન 
કરી રહુ ંહોય, તયતારે તેનતા વખતાણ કરો!

તમતારતા બતાળકની 
જરૂકરયતાતોને જાણો!

તમારા બાળક અથવા દકશોર વયિા બાળકે જે કંઈ કામ સારી 
રીતે કયુું છે તે માટે તેઓિા વખાણ કરી જુઓ. તેઓ કદાચ 

તે બતાવશે િહીં, પરંત ુતમે ફરીથી તેમિે તે કામ સારી રીતે 
કરતા જોશો. વખાણ કરવાથી તેમિે એ બાબતિી પણ 

ખાતરી કરાવશે કે તમે તેમિા કામિી િોંધ લો છો 
અિે તેમિી કાળજી લો છો.

કકશોર વયનતા બતાળકોએ ખતાસ કરીને પોતતાનતા 
તમરિો સતા્ેથ વતાતિીત કરવતામતા ંસમ્થ્ય બનવતાની 
જરૂર હોય છે. તેમને પોતતાની જાતને અચભવયકત 
કરવતા મતાટે અવકતાશ આપો – ખતાસ કરીને જો 
તેઓ પોતતાનતા ભય અને ચિંતતાઓ અંગે વતાત 
કરવતા મતાગંતતા હોય તો.

UNICEF અિે WHO પાસેથી વધ ુમદદરૂપ સચૂિો જોઈએ છે?

પરુાવા-આધાર અહીં છે

આજીવન આરોગય મતાટે બતાળઉછેરનુ ંUKRI GCRF એકસલરેટ હબ, ધ યરુોતપયન કરસિ્ય હબ કતાઉનનસલ (ERC), UNICEF, ધ લીવરહલમ ટ્રસટ, ધ ઇકોનોતમક એનડ સોતશયલ કરસિ્ય કતાઉનનસલ, WHO, 
CIDA, NRF દચષિણ આકરિકતા, ઇચલફતાલતાબટંવતાનતા, રેનડ મિ્યનટ બેંક ફંડ, ધ એપેકસકહ િેરીટેબલ ટ્રસટ, ધ જોન ફેલ ફંડ, ધ UBS ઑપ્ટમસ ફતાઉનડેશન, USAID-PEPFAR અ


