
  

  

  

  

  

  
  

  

ಇದು ಒತ್ತಡದ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಆ ಮೋಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮಕಕೆಳನುನು ನಿ�ವು ಬೆಿಂಬಲಿಸಬಹುದು.

ನಿ�ವು ಒಬ್ಬಿಂಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ

ಆಲೆೋಕೆಹಾಲ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತಿನುಸಿ

ಹಿಂತ 1: ಹೆೋಿಂದಿಸಿ ಹಿಂತ 3: ಉಸಿರಾಟದ ಮ�ಲೆ ಕೆ�ಿಂದಿ್ರ�ಕರಿಸಿ

ಹಿಂತ 4: ಮರಳಿ ಹಿಿಂತಿರುಗಿ

ಹಿಂತ 5: ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ

ಹಿಂತ 2: ಯ�ಚಸಿ, ಅನುಭವಿಸಿ, ದೆ�ಹ

ವಿರಾಮವನುನು 

ತೆಗೆದುಕೆೋಳಿಳು

ಲಕಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮಂತೆಯ್ೋ ಭಯವಿದೆ. ನಿೋವು ಹೆೋಗೆ ಭಾವಿಸ್ತಿತುೋರಿ ಎಂಬ್ದರ ಕ್ರಿತಾಗಿ 

ನಿೋವು ಮಾತನಾಡಬಹ್ದಾದ ವ್ಯಕತುಯನ್ನು ಹ್ಡ್ಕ. ಅವರ ಮಾತ್ಗಳನ್ನು ಆಲ್ಸಿ. ನಿಮಗೆ ಭೋತಿ 

ಹ್ಟಿ್ಟಸ್ವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ತಪ್ಪಸಿ.

ಕ್ಟ್ಂಬಗಳು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೆೋರಿದಾಗ, ವಿಶಾ್ಂತಿ ಅಥವಾ ಒತತುಡವನ್ನು 

ಉಂಟ್ಮಾಡ್ವ ಇತರ ಮಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ಹಿಡಿಯ್ವುದ್ ಉತತುಮ. 

ಆಲೆೊ್ಕಹಾಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಗ್ವಂತೆ ಮಾಡ್ವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚಿಚುಸಬಹ್ದ್, 

ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರಿಗೆೊಬ್ಬರ್ ಹೆೊಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕೆೊೋಪಗೆೊಳಿಳೆ.

ಆರಾಮದಾಯಕ ಕ್ಳಿತ್ಕೆೊಳುಳೆವ ಸಿ್ಥತಿಯನ್ನು ಕಂಡ್ಕೆೊಳಿಳೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ನೆಲದ 

ಮೆೋಲೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿರ್ತತುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆೈಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ವಿಶಾ್ಂತಿ ಪಡೆಯ್ತತುವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟವು ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೆೊರಗೆ ಹೆೊೋಗ್ವಾಗ ಆಲ್ಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ಹೆೊಟೆ್ಟಯ ಮೆೋಲೆ ನಿೋವು ಕೆೈ ಹಾಕಬಹ್ದ್ ಮತ್ತು ಅದ್ ಪ್ತಿ ಉಸಿರಿನೆೊಂದಿಗೆ 

ಏರ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ಬೋಳುತತುದೆ ಎಂದ್ ಭಾವಿಸಬಹ್ದ್.

“ಇದ್ ಸರಿ ಎಂದ್ ನಿಮಗೆ ನಿೋವೆೋ ಹೆೋಳಲ್ ಬಯಸಬಹ್ದ್. ಅದ್ ಏನೆೋ ಇರಲ್, 

ನಾನ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ್ದೋನೆ.”

ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಆಲ್ಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ಇಡಿೋ ದೆೋಹವು ಹೆೋಗೆ ಭಾವಿಸ್ತತುದೆ ಎಂಬ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

‘ನಾನ್ ವಿಭನನುವಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ತಿತುೋರ್ವೆನಾ?’ ಎಂಬ್ದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ. [ವಿರಾಮಗೆೊಳಿಸ್]

ನಿೋವು ಸಿದ್ಧರಾದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. [ವಿರಾಮಗೆೊಳಿಸ್]

ಕೆೊೋಣೆಯಲ್ಲಿನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಆಲ್ಸಿ.

ನಿಮಗೆ ಹಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮ್ಚಿಚುರಿ.

“ನಾನ್ ಈಗ ಏನ್ ಯೋಚಿಸ್ತಿತುದೆ್ದೋನೆ?” ಎಂಬ್ದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿೋವೆೋ ಕೆೋಳಿಕೆೊಳಿಳೆ

ನಿಮ್ಮ ಆಲೆೊೋಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಅವು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ 

ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಗಮನಿಸಿ.

ನಿೋವು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆೋಗೆ ಭಾವಿಸ್ತಿತುೋರಿ ಎಂಬ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ 

ಭಾವನೆಗಳು ಸಂತೆೊೋಷವಾಗಿದೆಯ್ೋ ಅಥವಾ ಇಲಲಿವೆೋ ಎಂಬ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ದೆೋಹವು ಹೆೋಗೆ ಭಾವಿಸ್ತತುದೆ ಎಂಬ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ನೆೊೋವುಂಟ್ಮಾಡ್ವ 

ಅಥವಾ ಉದಿ್ವಗನುವಾಗಿರ್ವ ಯಾವುದನಾನುದರೊ ಗಮನಿಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ಮಗ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆರಳಿಸ್ತಿತುದೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೊ ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದ್ ನಿೋವು 

ಕಂಡ್ಕೆೊಂಡಾಗ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದ್ಕೆೊಳುಳೆವುದ್ ಸಹ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರ್ತತುದೆ. ನಿಮಗೆ 

ಶಾಂತವಾಗಲ್ ಅದ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಿೋಡ್ತತುದೆ. ಕೆಲವು ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟಗಳು 

ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿರ್ವ ನೆಲದ ಭಾವನೆಯಂದಿಗೆ ಸಂಪಕ್ಯ ಸಾಧಿಸ್ವುದ್ ಸಹ ವ್ಯತಾ್ಯಸವನ್ನು 

ಉಂಟ್ಮಾಡ್ತತುದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊೆಂದಿಗೆ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದ್ಕೆೊಳಳೆಬಹ್ದ್!

ನಿ�ವು ಒತ್ತಡಕೆೋಕೆ

ಳಗಾದಾಗ ಅಥವಾ 

ಚಿಂತೆಗಿ�ಡಾದಾಗಲೆಲಾ್ಲ 

ನಿ�ವು ಮಾಡಬಹುದಾದ 

1 ನಿಮಿಷದ ವಿಶಾ್ರಿಂತಿ 

ಚಟುವಟಿಕೆ

ನಿಮ್ಮ ಮಕಕೆಳನುನು ಆಲಿಸಿ

ಕೆೋವಿಡ್-19 ಪಾಲನೆ
ಶಾಿಂತವಾಗಿರಿ ಮತು್ತ  ಒತ್ತಡವನುನು ನಿವ್ಣಹಿಸಿ5

ಮ್ಕತುವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಲ್ಸಿ. 

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಧೆೈಯ್ಯಕಾ್ಕಗಿ 

ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆೊೋಡ್ತಾತುರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು 

ಹೆೋಗೆ ಭಾವಿಸ್ತಿತುದಾ್ದರೆಂದ್ ಹಂಚಿಕೆೊಂಡಾಗ 

ಅವರ ಮಾತ್ಗಳನ್ನು ಆಲ್ಸಿ. ಅವರ್ ಹೆೋಗೆ 

ಭಾವಿಸ್ತಾತುರೆ ಎಂಬ್ದನ್ನು ಸಿ್ವೋಕರಿಸಿ ಮತ್ತು 

ಅವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ನಿೋಡಿ.

ಯ್ನಿಸೆಫ್ ಮತ್ತು WHO ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯಕವಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ವಿರಾ?

ಸಾಕ್ಷಿಯ-ಮೊಲ ಇಲ್ಲಿದೆ

UKRI GCRF ಎಕ್ಸ್ ಲರೆೋಟ್ ಹಬ್, ಯ್ರೆೊೋಪಯನ್ ರಿಸರ್್ಯ ಕೌನಿಸ್ಲ್ (ERC), UNICEF, ಲ್ವರ್ ಹಲ್್ಮ ಟ್ಸ್್ಟ, ಎಕಾನಾಮಿಕ್ ಎಂಡ್ ಸೆೊೋಶಿಯಲ್ ರಿಸರ್್ಯ ಕೌನಿಸ್ಲ್, WHO, CIDA, NRF ಸೌತ್ ಆಫ್ಕಾ, ಇಲ್ಫಾ ಲಾ್ಯಬಂಟಾ್ವನಾ, 
ರಾಂಡ್ ಮರೆ್ಯಂಟ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಫಂಡ್, ಅಪೆಕ್ಸ್ ಹಿ ರಾರಿಟೆೋಬಲ್ ಟ್ಸ್್ಟ, ಜಾನ್ ಫೆಲ್ ಫಂಡ್, UBS ಆಪ್ಟಮಸ್ ಫೌಂಡೆೋಶನ್, USAID-PEPFAR ಮತ್ತು ಸಾ್ವಗತ ಟ್ಸ್್ಟ ಮೊಲಕ ಜಿೋವಮಾನದ ಆರೆೊೋಗ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಪಾಲನೆ


