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িদন 

েরাজকার কােজর একটা রিটন ৈতির করন। 
রিটেন ধারাবািহকতা থাকেব আবার সহেজ কােজর 
সময় ও ধরণ অদলবদলও েযন করা যায়। 

এমন রিটন বানােবন েযখােন আপনার ও িশশু�েদর কােজর 
পাশাপািশ পযৰ্া� অবসর সময়ও থাকেব। এেত িশশু�রা িনরাপদ 
েবাধ করেব এবং েশাভন আচরণ করেব।

�ুেলর রিটেনর মেতা কের িশশু� বা িকেশার বয়িস  েছেলেমেয়রা 
বাসায়ও �িতিদেনর রিটন ৈতির করেত আপনােক সহায়তা 
করেত পাের। িশশু�রা রিটন ৈতিরেত য�ু হেল তারা এিট মন িদেয় 
অনসুরণ করেব।

রিটেন �িতিদন শরীর চচৰ্ া বা ব্যায়াম থাকেব - এিট মানিসক 
চাপ কমােব এবং ঘের িশশু�রা �াণব� থাকেব।

আচার আচরেনর জন্য 
আপনার স�ােনর কােছ 
আপিনই মেডল।

আপিন যিদ িনরাপদ দরূ� বজায় রােখন, িনেজ পির�� থােকন, 
অন্যেদর িবেশষ কের অস�ু্য ও বয়�েদর যিদ ৈধযৰ্শীলতার সােথ 
েসবা কেরন, আপনার স�ানও আপনার কাছ েথেক েসটাই িশখেব।

িদন েশেষ িকছুটা সময় িনন। 
সারািদেন িক করা হেয়েছ, িক 
করা হয়িন তা িনেয় এক 
িমিনেটর জন্য ভাবনু।

িশশু�েক তার েয েকান একিট 
ভােলা বা মজাদার কােজর কথা 
মেন কিরেয় িদন।

সারািদন যা িকছু ভােলা কাজ 
কেরেছন তার জন্য িনেজই 
িনেজর �শংসা করন। আপিন 
একজন তারকার েচেয় কম নন!

সেুযাগ থাকেল বা িনরাপদ হেল, বািড়র 
আেশপােশ বা ছােদ েহঁেট আসেত পােরন।

িচিঠ িলখেত পােরন, ছিব আঁকেত পােরন। 
এগেলা বািড়েত বা বািড়র বাইের এমনভােব 
ঝুিলেয় রাখুন েযন অন্যরাও েদখেত পাের এবং 
িশশু�রা উৎসাহ েবাধ কের!

িশশু�েদর িনরাপত্তার জন্য আপিন িক করেছন 
েসটা তােদর জািনেয় িদেল তারা িনি�� থাকেব। 
তােদর েকান পরামশৰ্ থাকেল েজেন িনন। েসগিল 
গরে�র সােথ িবেবচনা করন।

হাত েধায়া এবং পির��তােক 
আন�ময় কের তুলুন।

হাত েধায়ার জন্য িবশ 
েসেকে�র একিট গান বানান। 
স�ুরভােব হাত েধায়ার জন্য 
স�ানেদর পেয়� (ন�র) িদন 
এবং �শংসা করন।

েক কেতা কমবার মেুখ হাত িদেয় থাকেত 
পাের েসটা িনেয় একটা েখলা হেত পাের। 
সবেচেয় কম বার েয মেুখ হাত েছাঁয়ােব 
তার জন্য পরু�ােরর ব্যব�া রাখা েযেত 
পাের।

েকািভড ১৯ এর ফেল আমােদর �িতিদেনর কাজ, ঘেরর এবং �ুেলর রিটন ব্যাহত হে�।
অ�ত্যািশত পিরি�িতর সােথ চট কের মািনেয় েনয়া িশশু� বা িকেশার বয়িস েছেলেমেয়েদর এমনিক আপনার জন্যও কিঠন। তেব 

এে�ে� একিট নতুন রিটন সহায়ক হেত পাের।
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িশশু�েদর েদখােশানার জন্য আেরা িকছু উপায় জানেত এখােন ি�ক করন!

�িতিদেনর একিট রিটন ৈতির করন!৩ েকািভড-১৯ িশশু�েদর পিরচযৰ্া বা যত্ন  (প্যােরি�ং)

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



