
COVID-19 తల్లిదండర్ు లకు సూచనలుతల్లిదండర్ు లకు సూచనలు
సమయాన్ని సద్విన్యోగం చేసుకోండిసమయాన్ని సద్విన్యోగం చేసుకోండి

ఆఫీస్కివెళ్లలేకున్నారా?స్కూల్లుమూసివేసారా?డబ్బుగ్రించిబాధపడుతున్నారా?ఒత్తిడికిలోనెైభావోద్వేగాలనునియంత్్రంచుకోలేకపో వడంసాధ్రణంగాజరిగేవిషయమే.

స్కూల్లుకూడ్మూసివేయడంవలనమనచిన్నారులతోన్,టీనేజీలోనిపిల్లలతోన్సమయానినాగడిపేమంచిఅవకాశంలభంచింది.
ఇలాపిల్లలతోసమయానినాగడుపుతూసదివేనియోగంచ్సుకోవడంచ్లాసరద్గాఉంటుంది.దీనివలనపిల్లలుమీరుఅందజేసుతి ననాపే్రమతోపాటుమీనుండిపొ ంద్రక్షణనుకూడ్

అర్ంచ్సుకుంటారు.అలాగేవారికిమనంఇచ్చేప్ార మ్ఖ్యతకూడ్వారికితెలుసుతి ంది.

ఒకోకో చిన్నిరికి తగినంత ఒకోకో చిన్నిరికి తగినంత 
సమయాన్ని కేటాయంచుకోండిసమయాన్ని కేటాయంచుకోండి

టీనేజీ పిలలిలతో సమయాన్ని గడిపేందుకు సలహాలుటీనేజీ పిలలిలతో సమయాన్ని గడిపేందుకు సలహాలు మీ చిన్నిరులతో గడిపేందుకు సలహాలుమీ చిన్నిరులతో గడిపేందుకు సలహాలు

టీవీ మరియు ఫో న్ వంటి టీవీ మరియు ఫో న్ వంటి 
వాటిన్ ఆఫ్ చేయండి. ఇద్ వాటిన్ ఆఫ్ చేయండి. ఇద్ 

వ�ైరస్-రహిత సమయం.వ�ైరస్-రహిత సమయం.

మీ చిన్నిరి/చంటి బిడ్డతో గడిపేందుకు సలహాలుమీ చిన్నిరి/చంటి బిడ్డతో గడిపేందుకు సలహాలు

వారు చెపేపేద్ వంటూ, వారిన్ గమన్సూతూ  వారు చెపేపేద్ వంటూ, వారిన్ గమన్సూతూ  
ఉండండి. వాళ్లి  చెపేపేద్ శ్రద్దగా వంటూ, ఉండండి. వాళ్లి  చెపేపేద్ శ్రద్దగా వంటూ, 

సరద్గా గడిపేయండి!సరద్గా గడిపేయండి!

మీ పిలలిలు ఏమి మీ పిలలిలు ఏమి 
చేయాలనుకుంటున్నిరో చేయాలనుకుంటున్నిరో 

వారిన్ అడగండివారిన్ అడగండి
అద్ కేవలం 20 న్మిషాలు కావచుచు లేద్ అంతకంటే 
ఎకుకోవ కూడ్ కావచుచు – అద్ పూరితూగా మన ఇష్ం. అద్ 
పరుతి రోజూ ఒకే సమయం కూడ్ కావచుచు – తద్విరా 
చిన్నిరులు లేద్ టీనేజీ పిలలిలు మీ కోసం ఎదురుచూసూతూ  
మీ కోసం వేచి ఉంటారు.

వారికి ఇష్మ�ైన సోపే ర్్స్, టీవీ షో , 
సేనిహితులు వంటి వాటి గురించి మాటాలి డండి

పుసతూకాన్ని చదవడం లేద్ బొ మ్మలు చూపడం వంటివ చేయండి

వారితోపాటు ఇంటి బయట తోటలో లేద్ ఇంటి చుటూ్  తిరుగుతూ
వాకింగ్  చేయండి

UNICEF మరియు WHOల నుండి మరిన్ని సహాయకర చిటాకోలు కావాలా?

ఆధ్రాలు ఇకకోడ ఉన్నియ

ఆటలు ఆడ్తూ, డ్యాన్స్ చేసూతూ  సమయాన్ని గడపండి!

సూకోల్ వర్కో లో సహాయం చేయండి

కల్సి పన్ చేయండి – శుభరుం చేయడం అలాగే వంటలు వండడం వంటి ఆటలు ఆడ్కోండి!

వారితోపాటు ఇంటి బయట తోటలో లేద్ ఇంటి చుటూ్  తిరుగుతూ 
వాకింగ్  చేయండి

వారితో కల్సి వరకోవుట్ చేయండి

ఇంట్లి  మీకు అందుబాటులో ఉండే పాతరులు మరియు గరిటెలను ఉపయోగించి సంగీతంలా అనుకరిసూతూ  పాటలు పాడండి

తమకు కావలసిన ద్న్ని ఎంచుకోవడం 
ద్విరా వారిలో ఆత్మ వశావిసం పెరుగుతుంద్. 

వాళ్లి  భౌతికంగా దూరంగా ఉండడ్న్కి 
వయాతిరేకంగా ఏదెైన్ చేయాలనుకుననిటలియతే, 
వారితో మాటాలి డడ్న్కి ఇదే సర�ైన అవకాశం. 

(తదుపరి కరపతర్ు న్ని చూడండి.)

వారి ముఖంలోన్ భంగిమలు మరియు చేసే శబా్ద లను అనుకరించండి

కప్ లు లేద్ బాలి క్ లను పేరచుండి

కథలు చెపూతూ , పుసతూకాలు చద్వసూతూ  లేద్ బొ మ్మలను చూపిసూతూ  సమయాన్ని గడిపేయండి

1

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.


