
িক করেল িক হেত পাের েসটা িশশু�েদর েখালসা 
কের বলেল তােদর মেধ্য একটা দািয়� েবােধর 
জ� হয়। এটা শ�ৃলার সােথ খাপখাইেয় িনেত 
সাহায্য কের। এিট মারধর বা বকাঝকার েচেয় 
েবিশ কাযৰ্কর।

একটু িবরিত িনন
মনেযাগ ঘিুরেয় েদয়ার 
েচ�া করন

িবর� হেয় িচৎকার িদেত ই�া করেল িনেজেক 
সামেল িনন। ১০ েসেকে�র জন্য শা� থাকুন। 
পাঁচ বার ধীের ধীের �াস িনন। তারপর মাথা 

ঠা�া কের আপনার �িতি�য়া েদখান । 

ল� ল� মা বাবা/ অিভভাবকরা 
জািনেয়েছন এই প�িত েবশ কােজ েদয় –

অেনক কােজ েদয়! 

কমৰ্ফল (িক করেল িক হেত পাের) 
স�েকৰ্  িশশু�েদর ধারনা েদয়া। 

আপনার িশশু�েক িতর�ার করার আেগ তােক আপনার 
িদক িনেদৰ্ শনা েমেন চলার সেুযাগ িদন।

িশশু�েক তার আচরেনর জন্য েদাষােরােপর সময় 
আপিন শা� থাকুন। 

িশশু�েক শ�ৃলায় েফরােনার জন্য েকান পদে�প েনয়ার 
আেগ েভেব েদখুন েসটা কতখািন  কাযৰ্কর হেব। 
েযমন,  একজন িকেশার বয়িস েছেল বা েমেয়র েফান 
এক স�ােহর জন্য জ� করা, এই ধরেনর শাি� কাযৰ্কর 
করা কিঠন। তার েচেয় এক ঘ�ার জন্য এিটেক দেূর 
সিরেয় েনওয়া আরও বা�বস�ত।

শ�ৃলামলূক ব্যব�া েশেষ  আপনার িশশু�েক আবার 
ভাল িকছু করার সেুযাগ িদন এবং তােদর কােজর 
�শংসা করন।

িশশু�র অেশাভন আচরণিট চট কের শনা� কের �ত 
তার মেনােযাগ েশাভন আচরেণর িদেক ঘিুরেয় িদন।

িশশু� েকান অেশাভন আচরণ করেল সােথ সােথ 
তােক েকামলভােব থামেত বলুন!  িশশু�েদর মেধ্য 
অি�রতার আলামত েদখা িদেলই মজাদার বা 
আন�দায়ক িকছু কের তােদর মনেযাগ অন্যিদেক 
সিরেয় িনন। েযমন বলেত পােরন ‘চেলা, আমরা 
এবার একটু হাঁটা হািট কির!’

১-৩ এ 
বিণৰ্ত 

উপায়সমহূ 
ব্যবহার 

করন  

িশশু�রা কমেবিশ দ�ুািম কের। অেনক সময় অেশাভন আচরন কের। �া� হেল, �ুধা লাগেল, ভয় েপেল বা �াধীনভােব 
চলা েফরা করেত েশখার সময় িশশু�র এরকম আচরন খুবই �াভািবক। তাই বািড়েত আটকা থাকেল তারা আমােদর 

ব্যিতব্য� কের রােখ !  

িশশু�র সােথ একাে� থাকার সময় তার েশাভন বা ভাল 
আচরেণর জন্য �শংসা করন এবং িনয়েমর ধারাবািহকতা 
বজায় রাখেত পারেল অেশাভন আচরেণর �বণতা কেম যােব।  

আপনার িশশু� এবং িকেশার বয়িস েছেলেমেয়েদর িকছু সহজ 
কােজর দািয়� িদন। শু�ধ ুেখয়াল রাখেবন কাজিট েযন তােদর 
করার মেতা কাজ হয়। তারা কাজিট েশষ করেলই তােদর 
�শংসা করন।
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িশশু�েদর েদখােশানার জন্য আেরা িকছু উপায় জানেত এখােন ি�ক করন!

ম� বা খারাপ আচরণ৪ ে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



