
COVID-19 తల్లిదండర్ు లకు సూచనలు  తల్లిదండర్ు లకు సూచనలు 
చెడ్ పరువరతూనచెడ్ పరువరతూన4

పిలలిలు ఎవర�ైన్ పొ రపాటులి  చేసాతూ రు. పిలలి లు అల్సిపో యనపుపేడ్, ఆకల్గా ఉననిపుపేడ్ లేద్ సావితంతర్ు యాన్ని గురించి నేరుచుకుంటుననిపుపేడ్, ఇద్ పిలలి లు ఎవర�ైన్ పొ రపాటులి  చేసాతూ రు. పిలలి లు అల్సిపో యనపుపేడ్, ఆకల్గా ఉననిపుపేడ్ లేద్ సావితంతర్ు యాన్ని గురించి నేరుచుకుంటుననిపుపేడ్, ఇద్ 
మామూలు వషయమే. కానీ మనం ఇంట్లి నే ఉండిపో వడం వలన మనకు అద్ కాసతూ  చిరాగాగా  అన్పించవచుచు.మామూలు వషయమే. కానీ మనం ఇంట్లి నే ఉండిపో వడం వలన మనకు అద్ కాసతూ  చిరాగాగా  అన్పించవచుచు.

ద్రి మళలించండి!ద్రి మళలించండి! కాసేపు పాజ్ చేయండికాసేపు పాజ్ చేయండి

చెడ్ పరువరతూనను ముందుగానే గురితూంచి, మీ పిలలిల దృషి్న్ చెడ్ 
పరువరతూన నుండి మంచి పరువరతూన వ�ైపుకి మళలించండి. ఉద్హరణకు, 
మీ పిలలిలు అల్సిపో యనపుపేడ్, “పద, బయటకు వ�ళలి కాసేపు 
నడిచి వద్్ద ం!” అంటూ మీరు వారి దృషి్న్ మళలించవచుచు.

కోపం వచిచునటులి గా అన్పిసోతూ ంద్? మీకు మీరుగా ఒక 10 

సెకనలి  పాటు పాజ్ చేసుకోండి. ఐదు సారులి  గటి్గా శావిస తీసుకొన్, 

వదలండి. ఆ తరావిత మాటాలి డండి.

ఇలా చేయడం చ్లా ఉపయోగకరంగా ఉందన్ లక్షలాద్ మంద్ 

తల్లిదండర్ు లు తెల్యజేసారు.

ఎదురోకోబో యే పరిణ్మాలను ఎదురోకోబో యే పరిణ్మాలను 
తెల్యజేయండితెల్యజేయండి

1-3 వరకు ఉండే చిటాకోలను 1-3 వరకు ఉండే చిటాకోలను 
ఉపయోగిసూతూ  ఉండండిఉపయోగిసూతూ  ఉండండి

మన పిలలిలకు వారు చేసే పనులకు బాధయాతను నేరపేడంలో 
వారు ఎదురోకోబో యే పరిణ్మాలను పరిచయం చేయడం 
సహకరిసాతూ య. అవ న్యంతిరుంచే క్రమశిక్షణను కూడ్ 
అనుమతిసాతూ య. కొట్డం లేద్ తిట్డం కంటే ఇద్ చ్లా 
పరుభావవంతంగా ఉంటుంద్.

సమయాన్ని సద్విన్యోగం చేసుకోవడం, 
మంచి పరువరతూనను కల్గి ఉననిందుకు 
మ�చుచుకోవడం మరియు న్లకడతో కూడిన 
ద్నచరయా వంటివ చెడ్ పరువరతూనను తగిగాసాతూ య. 

మీ చిన్నిరులు పరిణ్మాలను ఎదురోకోవడ్న్కి 
ముందే మీ సూచనలను పాటించడ్న్కి 
అంగీకరిసాతూ రేమోనన్ ఒక ఐచిఛికాన్ని వారికి ఇవవిండి 

మీ చిన్నిరులు పరిణ్మాలను ఎదురొకోంటుననిపుపేడ్ పరుశాంతంగా 
ఉండేందుకు పరుయతినించండి.

పరిణ్మాలను మీరు ఎదురోకోగలరన్ న్రాధా రించుకోండి. 
ఉద్హరణకు, టీనేజీ పిలలిల నుండి వారి ఫో న్ న్ పూరితూగా ఒక 
వారం రోజుల పాటు తీసివేయడం అమలు చేయడం చ్లా కష్ం. 
కానీ అదే ఫో న్ న్ ఒక గంట పాటు పకకోన పెటి్ంచడం తేల్కగా 
సాధయామవుతుంద్.

పరిణ్మాలు ముగిసిన తరావిత, మీ పిలలిలకి ఏదెైన్ మంచి 
పన్ చేసే అవకాశాన్ని ఇచిచు, వారు అలా చేసిన తరావిత వారిన్ 
మ�చుచుకోండి. UNICEF మరియు WHOల నుండి మరిన్ని సహాయకర చిటాకోలు కావాలా?

ఆధ్రాలు ఇకకోడ ఉన్నియ

పేర�ంటింగ్ ఫర్ ల�ైఫ్ లాంగ్ హెల్తూ  కిపేర�ంటింగ్ ఫర్ ల�ైఫ్ లాంగ్ హెల్తూ  క ిUKRI GCRF  UKRI GCRF యాకిస్లరేట్ హబ్, ద్ యూరోపియన్ రీసెర్చు కౌన్స్ల్యాకిస్లరేట్ హబ్, ద్ యూరోపియన్ రీసెర్చు కౌన్స్ల్ (ERC), UNICEF, ద్ ల�వ�ర్ హల్్మ టరుస్్, ద్ ఎకన్మిక్ అండ్ సో షల్ రీసెర్చు కౌన్స్ల్ద్ ల�వ�ర్ హల్్మ టరుస్్, ద్ ఎకన్మిక్ అండ్ సో షల్ రీసెర్చు కౌన్స్ల్,, WHO, CIDA, NRF దక్ిణ ఆఫిరుకా, ఇల్ఫాదక్ిణ ఆఫిరుకా, ఇల్ఫా  
లాబంటావిన్, రాయాండ్ మర�చుంట్ బాయాంక్ ఫండ్, ద్ అపెక్స్ హెై చ్రిటబుల్ టరుస్్, ద్ జాన్ ఫెల్ ఫండ్, ద్లాబంటావిన్, రాయాండ్ మర�చుంట్ బాయాంక్ ఫండ్, ద్ అపెక్స్ హెై చ్రిటబుల్ టరుస్్, ద్ జాన్ ఫెల్ ఫండ్, ద్ UBS ఆపి్మస్ ఫౌండేషన్ఆపి్మస్ ఫౌండేషన్,, USAID-PEPFAR  మరియు ద్ వ�ల్ కమ్ టరుస్్ వంటివ మద్దతు ఇసుతూ న్నియమరియు ద్ వ�ల్ కమ్ టరుస్్ వంటివ మద్దతు ఇసుతూ న్నియ.


