
এটা জািনেয় েদয়া ভােলা, ‘আমরা 
জািননা তেব আমরা এই িবষেয় কাজ 
করিছ’; বা ‘আমরা জািন না তেব এই 

িবষেয় ভাবিছ ইত্যািদ ‘এই পিরি�িতেত 
আপনার িশশু�র সােথ িমেলিমেশ নতুন 

একটা িকছু েশখার সেুযাগ িহসােব 
ব্যবহার করন!

েকান িবষেয় উত্তর না 
জানাটা েকান সমস্যা না

তারকারা বা 
িহেরারা কখেনা 
কাউেক অপদ� 

কের না

আমােদর আেশপােশ এমন অেনক গ� আেছ

িবিভ� ওেয়বসাইেট পাওয়া িকছু গ� সত্য নাও হেত পাের। এজন্য িনভৰ্ রেযাগ্য 
সাইট ব্যবহার করন:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public and 

https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19 

from WHO and UNICEF. 

আপনার িশশু� েকমন েবাধ করেছ তা েখয়াল করন। তােদর 
মেন কিরেয় িদন আপিন তােদর ভােলাবােসন এবং েয েকান 
সময় তারা আপনার সােথ কথা বলেত পাের। তারপর 
তােদর সােথ একসােথ িকছু মজা করন!

ভােলা েকান বাণী িদেয় 
েশষ করন

েকািভড-১৯'এর কথা। ৬ েকািভড-১৯ িশশু�েদর পিরচযৰ্া বা যত্ন (প্যােরি�ং) 

িশশু�েদর কথা বলার আ�হ ৈতরী করন। তারা ইিতমেধ্য িকছু শু�েনেছ। নীরবতা এবং েগাপনীয়তা আমােদর 
িশশু�েদর সুর�া িদেব না। সততা এবং েখালােমলা আেলাচনা সুর�া েদয়। তারা কতটা বুঝেত পারেব তা 

েভেব েদখুন। আপিনই তােদর ভাল জােনন!

েখালা মেন তােদর কথা শুনুন। 
আপনার িশশু�েক মন খুেল কথা বলেত িদন। তােদর েখালােমলা �� 
করন েযন তারা বলার সেুযাগ পায় এবং তারা ইিতমেধ্য কতটুকু 
জােন তা েজেন িনন। 

সৎ থাকুন
সবসময় সততার সােথ তােদর �ে�র উত্তর িদন। িশশু�েদর বয়স এবং 
তারা কতটা বঝুেত পারেছ েসটা মেন েরেখ েসই অনসুাের তােদর 
সােথ কথা বলেত হেব। 

বুঝেত সাহায্য করন
আপনার িশশু�িট ভয় েপেত পাের বা িব�া� হেত পাের। তােদর েকমন 
লাগেছ েসটা �কােশর জন্য সময় িদন এবং আপিন েয তােদর পােশ 
সবসময় আেছন তা তােদর জািনেয় িদন।

েকান একজন মানষু েদখেত েকমন, তারা েকাথা েথেক 
এেসেছ বা েকান ভাষায় তারা কথা বলেছ তার সােথ 
েকািভড-১৯ (COVID-19) এর েকানও স�কৰ্  েনই। 

আপনার িশশু�েক বলুন, যারা অস�ু এবং যারা তােদর 
েসবা যত্ন করেছ তােদর �িত আমােদর সহানভূুিতশীল 

হেত হেব। 

েসসব মানষুেদর গ� বলুন যারা এই �াদভুৰ্ াব ব� 
করেত কাজ করেছন এবং অস�ু মানেুষর যত্ন িনে�ন।
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Parenting tips  
from WHO

Parenting tips  
from UNICEF

In worldwide 
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িশশু�েদর েদখােশানার জন্য আেরা িকছু উপায় জানেত এখােন ি�ক করন!

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://COVID19Parenting.com
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs



