
COVID-19 ને લીધે તમતારંુ દૈતનક કતાય્ય, ઘર અને શતાળતાની કદનિયતા્યઓ ખોરવતાઈ ગઈ છે. 
આ બતાળકો, કકશોર વયનતા બતાળકો અને તમતારતા મતાટે મશુકેલ છે. નવી કદનિયતા્ય બનતાવવતા્થી આમતા ંમદદ મળી શકે છે.

તમતારતા ં

બતાળકને 

સરુચષિત 

અંતર 

તવશે 

શીખવો

તમે તમતારતા બતાળકનતા વત્યન 
મતાટે આદશ્ય છો

જો તમારા દેશમા ંબાળકોિે બહાર જવા દેવામા ં
કોઈ વાધંો િ હોય, તો તેમિે બહાર જવા દ્ો.

તમે લોકો સાથે શેર કરવા માટે પત્રો પણ લખી 
શકો છો અિે ચચત્રો દોરી શકો છો – તેમિા ફોટા 
લઈિે તેમિે મોકલી પણ શકો છો!

તમે કઈ રીતે સલામત રહો છો એ અંગે વાત 
કરીિે તમારા બાળક પાસેથી તેમિી સરુક્ા 
બાબતે આશ્વસત થઈ શકો છો. તેઓિા સચૂિો 
સારંળો અિે તેમિે ગરંીરતાથી લો. 

જો તમે સરુચક્ત અંતર રાખવાિો અિે તમારી જાતિે સવચછ 
રાખવાિો મહાવરો કરો છો અિે અનય લોકો સાથે કરુણાપવૂ્ભક 
વત્ભિ કરો છો, ખાસ કરીિે એવા લોકો સાથે કે જેઓ બીમાર છે 
અથવા અશકત છે, તો તમારા બાળકો અિે દકશોર વયિા બાળકો 
તમારાથી શીખશે.

લવિીક પરંત ુસસુગંત કદનિયતા્ય બનતાવો

હતા્થ ધોવતાની અને સફતાઈની કરિયતાને મજેદતાર બનતાવો

દરેક કદવસનતા અંતે, કદવસ અંગે 
તવિતારવતા મતાટે ્થોડો સમયકતાઢો. 
તમતારતા બતાળકને તેઓને કરેલ 
એક સકતારતાતમક અ્થવતા મજેદતાર 
વસત ુતવશે જણતાવો.

તમે આજે જે કતામ સતારી રીતે 
કયુું તે બદલ તમતારતા પોતતાનતા 
વખતાણ કરો. તમે એક સટતાર છો.

તમતારતા અને તમતારતા બતાળકો મતાટે એક એવુ ંશેડ્લૂ બનતાવો કે જેમતા ં
યોજનબદ્ધ પ્વતૃત્ઓ તેમજ ખતાલી સમય હોય. આનતા્થી બતાળકોને વધ ુ
સલતામત અનભુવવતામતા ંત્થતા વધ ુસતારંુ વત્યન કરવતામતા ંમદદ મળી શકે છે.

બતાળકો અ્થવતા કકશોર વયનતા બતાળકો કદવસ મતાટે તનતયરિમનુ ં
આયોજન કરવતામતા ંમદદ કરી શકે છે – જેમ કે શતાળતાનુ ંસમયપરિક 
બનતાવવુ.ં જો બતાળકો આને બનતાવવતામતા ંમદદ કરે, તો તેઓ આને 
વધ ુસતારી રીતે અનસુરશે.

હાથ ધોવા માટે 20-સેકનડનુ ં
ગીત બિાવો. દક્યાઓ ઉમેરો! 
બાળકોિે મદુ્ાઓ આપો અિે 
મિયમમતપણે હાથ ધોવા માટે 
વખાણ કરો.

કેટલી ઓછી વાર આપણે આપણા ં
ચહરેાિે સપશશી શકીએ તે જોવા માટે 
ઓછામા ંઓછા સપશ્ભ માટે ઈિામવાળી 
રમત બિાવો. (તમે એકબીજા માટે 
ગણતરી કરી શકો છો)

દરેક કદવસમતા ંકસરતનો સમતાવેશ કરો – 
આ તણતાવ દૂર કરવતામતા ંઅને બતાળકોને 
ઘરે શનકત મેળવવતામતા ંમદદ કરે છે

3 COVID-19 બતાળઉછેર

રોજજંદતા કતાયયોની નવેસર્થી યતાદી બનતાવો!

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


