
ສອນລູກໃ
ຫຮູ້ກ່້ຽວກັ

ບການຮກັສ
າໄລຍະຫ່າງ 
ຢ່າງປອດໄພ 

ຈົ່ ງສາ້ງກດິຈະວດັປະຈາໍວນັແບບ ປັບປ່
ຽນໄດ ້ແຕ່ໃຫສ້ະ ໝ່ໍາ ສະ ເໝີ
ສາ້ງຕາຕະລາງເວລາສໍາລບັທ່ານ ແລະ 
ລູກຂອງທ່ານໃຫມ້ເີວລາສໍາລບັກດິຈະກາໍທີ່ ມໂີຄງສາ້ງ 
ພອ້ມທງັໃຫມ້ເີວລາຫວ່າງອກີ ດວ້ຍ. 
ສິ່ ງນີສ້າມາດຊ່ວຍໃຫເ້ດກັຮູສ້ກຶປອດໄພ ແລະ ມກີານ ປະ ພ ຶດ ຕວົທີ່ ດີ

ເດກັ ຫຼ ືໄວໜຸ່ມ ສາມາດຊ່ວຍວາງແຜນກດິຈະວດັປະຈາໍວນັໃນແຕ່ ລະມື ້
-  ເຊັ່ ນ ດຽວ ກນັ ກບັການສາ້ງຕາຕະລາງເວລາໃນໂຮງຮຽນ. 
ເດກັນອ້ຍຈະປະຕບິດັຕາມຕາຕະລາງນີໄ້ດດ້ກີວ່າ 
ຖາ້ໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ຊ່ວຍໃນການສາ້ງຕາຕະລາງ.

ໃຫມ້ກີານອອກກາໍລງັກາຍໃນແຕ່ລະມື ້- 
ສິ່ ງນີຈ້ະຊ່ວຍລຸດ ຜ່ອນຄວາມກດົດນັ ແລະ 
ເດກັຈະມພີະລງັຫຼາຍຂຶນ້ຢູ່ເຮອືນ.

ທ່ານເປັນແບບຢ່າງ ໃຫ ້ແກ່ການປະ
ພດຶຕວົຂອງລູກທ່ານເອງ
ຖາ້ທ່ານປະຕບິດັຕາມການຮກັສາໄລຍະຫ່າງທີ່ ປອດໄພ ແລະ 
ການຮກັ ສາອະນາໄມດວ້ຍຕວົທ່ານເອງ ແລະ 
ປະຕບິດັຕ່ໍຄນົອື່ ນດວ້ຍຄວາມເຫນັອກົເຫນັໃຈ, 
ໂດຍສະເພາະຜູທ້ີ່ ເຈບັປ່ວຍ ຫຼ ືຜູມ້ຄີວາມສ່ຽງ - 
ລູກ ທີ່ ຍງັເປັນເດກັນອ້ຍ ແລະ 
ລູກ ທີ່  ເປັນໄວໜຸ່ມຂອງທ່ານຈະຮຽນຮູຈ້າກທ່ານ.

ໃນຕອນທາ້ຍຂອງແຕ່ລະມື,້ 
ໃຊເ້ວລາໜອ້ຍໜຶ່ ງ 
ເພື່ ອ ທບົ ທວນ ຄນືວ່າໄດເ້ຮດັຫຍງັ
ແດໃນມືນ້ ັນ້. ບອກລູກຂອງທ່ານ 
ກ່ຽວກບັສິ່ ງທີ່ ດ ີຫຼ ື ສິ່ ງ ທີ່ ມ່ວນ 
ທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ໄດເ້ຮດັ.

ຍອ້ງຍຊໍມົ ເຊຍີຕວົເອງໃນສິ່ ງທີ່ ທ່າ
ນເຮດັໄດດ້ໃີນມືນ້ ັນ້ຄກືນັ. 
ທ່ານເປັນດາວເດັ່ ນ !

ຖາ້ບ່ໍເປັນບນັຫາຫຍງັໃນປະເທດຂອງທ່ານ, 
ກໃໍຫລູ້ກອອກ ໄປນອກເຮອືນ (ກາງ ແຈງ້) ແດ່.

ທ່ານຍງັສາມາດຂຽນຈດົໝາຍ ແລະ 
ແຕມ້ຮູບເພື່ ອແລກປ່ຽນກບັຄນົອື່ ນ. 
ວາງຈດົໝາຍໄວຢູ່້ນອກເຮອືນຂອງທ່ານ 
ເພື່ ອໃຫຄ້ນົອື່ ນເຫນັ!

ທ່ານສາມາດສາ້ງຄວາມໝັນ້ໃຈໃຫລູ້ກຂອງທ່ານ 
ດວ້ຍ ການໂອລ້ມົກ່ຽວກບັວທິກີານທີ່ ທ່ານຮກັສາຄວາ
ມປອດໄພຂອງ ທ່ານ. ຟັງຄໍາແນະນາໍ ຂອງລູກ ແລະ 
ຮບັເອາົຄໍາແນະນາໍດັ່ ງ ກ່າວຢ່າງຈງິຈງັ.

ເຮດັການລາ້ງມ ືແລະ 
ສຸຂະອະນາໄມໃຫກ້າຍເປັນ ເລື່ ອງມ່ວນ 

ແຕ່ງເພງທີ່ ມຄີວາມຍາວ 20 
ວນິາທ ີສໍາລບັການລາ້ງມ.ື 
ເພີ່ ມທ່າ ທາງ! ໃຫຄ້ະ ແນນ 
ແລະ ຍອ້ງຍຊໍມົ ເຊຍີ ລູກ 
ທີ່ ລາ້ງມເືປັນປະຈາໍ.

ສາ້ງເກມ ເພື່ ອເບິ່ ງວ່າພວກເຮາົສາມາດ 
ສໍາ ຜດັໃບໜາ້ຂອງຕນົ ເອງໄດໜ້ອ້ຍຄັງ້ລງົ 
ດວ້ຍການ ໃຫລ້າງວນັແກ່ ຜູ ້ທີ່ ສໍາຜດັໃບໜ້
າໜອ້ຍຄັງ້ທີ່ ສຸດ 
(ທ່ານສາມາດນບັໃຫ ້ກນັ ແລະ ກນັ).

ໂຄວດິ-19 ມຜີນົກະທບົຕ່ໍການເຮດັວຽກປົກກະຕປິະຈໍາວນັ, ການເຮດັວຽກເຮອືນ ແລະ ການເຮດັວຽກຂອງໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮາົແລວ້.
ນີແ້ມ່ນເລື່ ອງຍາກ ສໍາລບັເດກັ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ສໍາລບັທ່ານເອງ. ການເຮດັ ກດິ ຈະ ວດັ ປະ ຈໍາ ວນັ ແບບ ໃໝ່ ສາມາດຊ່ວຍໄດ.້
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ກດົບ່ອນນີ ້ສໍາລບັຂໍ ້ແນະ ນາໍ ເພີ່ ມ ເຕມີກ່ຽວກບັການເບິ່ ງແຍງລຽ້ງດູລູກ 

ສາ້ງ ໂຄງ ສາ້ງ ຂຶນ້  ມາ3 ການ ເບິ່ ງແຍງລຽ້ງ ດູ ລູກ ໄລ ຍະໂຄວດິ-19 ລະບາດ

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://COVID19Parenting.com
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs



