
Հատկապես դեռահասները պետք է 
կարողանան շփվել իրենց ընկերների 
հետ: Օգնե՛ք ձեր դեռահասին կապ 
պահել սոցիալական ցանցի և այլ 
ապահով հեռահար միջոցներով: Սա 
մի բան է, որ միասին էլ կարող եք 
անել:

Խոսե՛ք այն վարքագծի մասին, 
որն ուզում եք տեսնել

Օգնե՛ք ձեր դեռահասին 
կապ պահել

Գովե՛ք ձեր երեխային, երբ նա 
իրեն լավ է պահում

Դժվար է դրական տրամադրվածություն պահպանելը, երբ մեր փոքրիկները կամ դեռահասները խենթացնում են մեզ: Հաճախ ամեն ինչ 
վերջանում է նրանով, որ ասում ենք. «Վերջացրու՛»: Երեխաները, սակայն, մեր ասածներն ավելի լավ կանեն, եթե դրական ցուցումներ 

տանք նրանց և ճիշտ արած բաների համար գովասանքի խոսքեր ասենք:

Ձեր երեխայի վրա բղավելը թե՛ ձեզ և  թե՛ ձեր երեխային 
ընդամենն ավելի շատ լարվածություն ու բարկություն 
կպատճառի։ Երեխայի ուշադրությունը գրավե՛ք՝ նրա 
անունը գործածելով: Խոսե՛ք հանդարտ ձայնով:

Օգտագործե՛ք դրական խոսքեր, երբ ձեր երեխային ասում եք, թե 
ինչ անի, ինչպես, օրինակ՝ «Խնդրում եմ, շորերդ հավաքի՛ր»: (ոչ 
թե՝ «շուրջդ մի՛ թափթփիր»)

Ամեն ինչ կախված է ձեր արտահայտվելու ձևից

Ձեր երեխային կամ դեռահասին փորձեք գովել ինչ-որ 
բանի համար, որը նա լավ է արել: Գուցե նրանք դա 

ցույց չտան, բայց կնկատեք, որ նորից այդ լավ բանն 
են անում: Նրանց դա նաև կհավաստիացնի, որ 

նկատում եք ու հոգատար եք:

Կարո՞ղ է արդյոք ձեր երեխան իրոք անել այն, ինչ 
ասում եք: Երեխայի համար շատ դժվար է ներսում լուռ 
մնալ մի ամբողջ օր, բայց գուցե նա կարողանա լռել15 
րոպե, մինչ դուք խոսում եք հեռախոսով:
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Ծնողավարության մասին ավելի շատ խորհուրդների համար սեղմեք այստեղ

Պահպանե՛ք դրական տրամադրվածություն2 Կորոնավիրուս-19 Ծնողավարություն

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



