
Կարելի է ասել. «Մենք չգիտենք, բայց 
աշխատում ենք դրա վրա»: Կամ՝ «մենք 

չգիտենք, բայց մտածում ենք այդ 
մասին»: Դա օգտագործե՛ք  որպես 

հնարավորություն՝ ձեր երեխայի հետ 
միասին մի նոր բան սովորելու: 

Պատասխաններ 
չունենալը նորմալ է

Հերոսները 
չեն ճնշում

Շուրջբոլորը շատ պատմություններ կան 

Մի քանիսը թերևս ճիշտ չեն: Օգտվե՛ք վստահելի կայքերից. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-
for-public and https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19 

from WHO and UNICEF. 

Ստուգե՛ք, թե արդյոք ձեր երեխան լա՞վ է: 
Հիշեցրե՛ք նրան, որ հոգում եք նրա մասին, և որ 
նա կարող է ձեզ հետ խոսել ցանկացած ժամանակ:

Ավարտե՛ք դրական նոտայով

Պատրաստակամ եղե՛ք խոսելու: Նրանք արդեն ինչ-որ բան լսել են: Լռությունն ու  գաղտնիքները չեն պաշտպանում մեր 
երեխաներին։ Անկեղծությունն ու շիտակությունն են պաշտպանում նրանց: Մտածեք այն մասին, թե նրանք ինչ չափով 

կհասկանան, դուք նրանց բոլորից լավ եք ճանաչում:

Անկեղծ եղե՛ք ու լսե՛ք
Թույլ տվե՛ք, որ երեխան ազատ խոսի: Նրանց բաց հարցեր 
տվե՛ք ու պարզե՛ք, թե արդեն ինչքան բան գիտեն: 

Ազնիվ եղե՛ք
Նրանց հարցերին միշտ ճիշտ պատասխանե՛ք: Մտածե՛ք, թե 
քանի տարեկան է ձեր երեխան և որքանով կհասկանա 
իրավիճակը:

Աջակցող եղե՛ք
Ձեր երեխան կարող է վախեցած կամ շփոթված լինել: Նրանց 
հնարավորություն տվե՛ք, որ կիսվեն, թե ի՞նչ են զգում, և թող 
իմանան, որ դուք նրանց համար եք այդտեղ: 

Բացատրե՛ք, որ կորոնավիրուսը կապված չէ այն 
բանի հետ, թե ով ինչ տեսք ունի, որտեղից է կամ 

ինչ լեզվով է խոսում: Ձեր երեխային ասե՛ք, որ մենք 
կարող ենք կարեկցել այն մարդկանց, ովքեր հիվանդ 

են կամ նրանց խնամողներին: 

Փնտրե՛ք այն մարդկանց պատմությունները, որ 
աշխատում են կանգնեցնել բռնկումն ու հոգում են 
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Ծնողավարության մասին ավելի շատ խորհուրդների համար սեղմե՛ք այստեղ

Խոսել կորոնավիրուս-19-ի մասին6 Կորոնավիրուս-19 Ծնողավարություն

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