েকািভড-১৯ মহামারীর সে� আপনার িশশেদর
মািনেয় িনেত সাহাযয্ করন
মানিসক চাপ বা ে�েসর কারেণ বা�া িভ�ধরেনর �িত��য়া েদখােত পাের েযমন অিধক েকালেঘঁষা হেয় পড়া, বা�ােক অধীর বা উি�� েদখােনা, সবার েথেক
আলাদা থাকেত চাওয়া, সহেজ েরেগ যাওয়া অথবা িবছানা িভ�জেয় েফলা ইত�ািদ|
আপনার বা�ার মানিসক চােপর �িত সহানুভূিতশীল েহান, তােদর সমস�া
দয়াকের মেনােযাগ িদেয় �নুন এবং �েয়াজেন একট� অিধক ভােলাবাসাও য�
িনন|
মুশিকল সমেয় আপনার বা�ার আপনার েথেক ভােলাবাসা আর যে�র দরকার।
ওেক একট� েবিশ সময় ও আ�হ িনেয় আদর ক�ন।
আপনার বা�ার কথা শা�ভােব �নুন আর �েয়াজেন ওেক ওর সমস�ার িবষেয়
আ�� ক�ন।
যিদ স�ব হয় আপনার বা�ােক েখলেত ও আরাম করেত সুেযাগ কের িদন।

যথাস�ব েচ�া ক�ন বা�ােদরেক তােদর পিরজেনর কােছ রাখেত এবং যােত
কের মা বা কােছর মানুেষর েথেক দূের না রাখ হয়। যিদ বা�ােক দূের রাখেতই
হয় (উদাহরণ��প : হাসপাতােল ভিত� করেত হল), েসে�ে� সবসময় েচ�া
করেত হেব েয বা�া িনয়িমত তার মা বা অন�ান� পিরজেনর সে� েযাগােযােগ
থােক (উদাহরণ��প: েমাবাইল েফােনর মাধ�েম)।

েচ�া ক�ন বা�ােক যথাস�ব তার �াত�িহক ��টেনর মেধ� রাখেত, আর তা
যিদ স�ব না হয় েচ�া ক�ন আপনার বা�ার জন� নত� ন ��টন ৈতরী করার
যােত েস পড়ােশানা, েখলাধুেলা এবং আরাম করার যেথ� সময় পায়।

েচ�া ক�ন যা ঘেটেছ েস িবষেয় আপনার বা�ােক যথাস�ব স�ঠক তথ� িদেত,
ওেক এও বলুন এখন িক ঘটেছ এবং আেগ িক হেত চেলেছ - আপনার বা�ার বয়স
অনুযায়ী ওেক সং�মণ আটকােনার স�ঠক এবং �� তথ��িল েবাঝােনার েচ�া
ক�ন। (উদাহরণ��প আপিন বলেত পােরন, বািড়র েয েকউ বা আপনার বা�া
অসু� অনুভব করেল িচিকৎসার জন� হাসপাতােল েযেত হেত পাের, যােত কের
সু� হেয় উঠেত পাের।)
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