
COVID-19 తల్లిదండర్ు లకు సూచనలుతల్లిదండర్ు లకు సూచనలు
సానుకూలంగా ఉంచడంసానుకూలంగా ఉంచడం2

మనచిన్నారులులేద్టీనేజీపిల్లలుమనల్నావిసిగించడంఓరుపుగాన్,సానుకూలంగాన్ఉండడంచ్లాకష్ంగాఉంటుంది.మనంతరచుగా“అలాచ్యడంఆపు!”అనిచెప్తి 
ఉంటామ్.కానీపిల్లలకుమనంకోపంగా,విసుగాగా కాకుండ్,ఓపికగా,సానుకూలంగాఅలాగేవారినిప్రశంసిస్తి చెపేపువాటికితవేరగాసపుందిసాతి రు.

పిలలిలు ఎలా పరువరితూంచ్లన్ మీరు పిలలిలు ఎలా పరువరితూంచ్లన్ మీరు 
కోరుకుంటున్నిరో వారికి చెపపేండి!కోరుకుంటున్నిరో వారికి చెపపేండి!

మొతతూం చెపేపే వధ్నంలోనే ఉంటుంద్!మొతతూం చెపేపే వధ్నంలోనే ఉంటుంద్!

వాసతూవకతను అర్ం చేసుకోండివాసతూవకతను అర్ం చేసుకోండి

మీ పిలలిలకు ఏవ�ైన్ చెపేపేటపుపేడ్ వీల�ైనంత పరుశాంతంగా 
చెపపేండి; - ఉద్. (‘బొ మ్మలను చిందరవందరగా పడవేయకు!’ 
అనే బదులుగా) ‘దయచేసి నీ బొ మ్మలను దూరంగా పెటు్ కో’

మీ పిలలిలపెై కేకలు వేయడం వలన మీరు అలాగే మీ పిలలిలు కూడ్ 
ఒతితూడికిలోన�ై, కోపం పెరిగే అవకాశం ఎకుకోవగా ఉంటుంద్. మీ పిలలిలను 
పేరు పెటి్  పిలవడం ద్విరా వారి దృషి్న్ ఆకరిషంచండి. వీల�ైనంత 
పరుశాంతంగా మాటాలి డండి.

మీ పిలలిలు మీరు అడ్గుతుననిద్ వాసతూవంగా చేయగలరా? 
పిలలిలు ఎవర�ైన్ ఒక రోజంత్ న్శ్శబ్దంగా ఉండడం చ్లా కష్మ�ైన 
వషయం, కానీ మీరు ఎపుపేడెైన్ కాల్ మాటాలి డ్తూండగా 15 
న్మిషాలపాటు న్శ్శబ్దంగా ఉండవచుచు.

మీ పిలలిలు పరువరతూన సరిగాగా  ఉననిపుపేడ్ మీ పిలలిలు పరువరతూన సరిగాగా  ఉననిపుపేడ్ 
వారిన్ మ�చుచుకోండి!వారిన్ మ�చుచుకోండి!

మీ పిలలిల అవసరాలను అర్ం మీ పిలలిల అవసరాలను అర్ం 
చేసుకోండి!చేసుకోండి!

మీ చిన్నిరి లేద్ టీనేజీలోన్ పిలలిలు ఏదెైన్ మంచి పన్ గానీ లేద్ ఏదెైన్ పన్న్ 
సరిగాగా  గానీ చేసినపుపేడ్ వారిన్ మ�చుచుకోండి. వాళ్లి  మళ్లి ద్న్ని చూపేందుకు 

పరుయతినించకపో వచుచు కానీ వాళ్లి  అలాంటి మంచి పనులు మళ్లి చేసూతూ  ఉండడ్న్ని 
మీరు చూడవచుచు. మీరు ఇలా మ�చుచుకోవడం ద్విరా మీరు మీ పిలలిల పనులను చూసూతూ  

ఉన్నిరన్, వారి పటలి  జాగ్రతతూ  తీసుకుంటున్నిరన్ వారికి హామీ ఇచిచునటులి  ఉంటుంద్.

పరుతేయాకించి టీనేజీలోన్ పిలలిలు తమ సేనిహితులతో పరుతేయాకించి టీనేజీలోన్ పిలలిలు తమ సేనిహితులతో 
కమూయాన్కేట్ చేసూతూ  ఉండ్లన్ కోరుకుంటారు. కమూయాన్కేట్ చేసూతూ  ఉండ్లన్ కోరుకుంటారు. 
మీ పిలలిలు త్ము అనుకుంటుననివ చెపేపేందుకు మీ పిలలిలు త్ము అనుకుంటుననివ చెపేపేందుకు 
వారికి తగినంత వీలున్ కల్పేంచండి – పరుతేయాకించి వారికి తగినంత వీలున్ కల్పేంచండి – పరుతేయాకించి 
వారు తమ సవింత భయాలు మరియు వారు తమ సవింత భయాలు మరియు 
ఆందోళనలను గురించి చెపాపేలనుకుంటున్నిరో ఆందోళనలను గురించి చెపాపేలనుకుంటున్నిరో 
తెలుసుకోండి.తెలుసుకోండి.

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.


