
Ажлын хамт олон, гэр бүл, найз нөхөдтэйгөө эдгээр зөвлөмжийг хуваалц, Хүүхдийг цахим орчинд аюулгүй байлга, Үүнийг тараа

Нээлттэй 
харилцаагаар 
хүүхдээ аяюулгүй 
байлгаарай

Цахим орчинд өөрийг нь 
эвгүйцүүлэх, уурлуулах эсвэл 
айлгах зүйлс харсан тохиолдолд 
өөрийг нь буруутгаж 
загнахгүйгээр тухайн зүйлийн 
талаар ярилцаж болно гэдгийг 
хүүхдэдээ хэлээрэй.

Сэтгэл гутралын шинж 
тэмдгүүдийг анхааралтай 
ажигла. Хүүхэд тань цахим зан 
үйлээсээ болж хажиг, ууртай, 
нууцлагдмал эсвэл донтсон 
байгаа эсэхийг анзаараарай.

Эерэг дэмжлэг болон урам 
зоригоор дамжуулан итгэлцэл 
дээр суурилсан, нээлттэй 
харилцааг тогтоогоорой.

Хүүхэд болон өвөрмөц бөгөөд 
тэд янз янзын байдлаар 
харилцдаг гэдгийг анхааралдаа 
ав.Хүүхдийн хэрэгцээнд 
тааруулж хэлэх зүйлээ өөрчил. 
Жишээлбэл суралцахуйн 
бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд юмсыг 
илүү хялбараар тайлбарлах 
шаардлагатай байж магадгүй.

Хүүхдүүд болон өсвөр насныхан өнөө үед маш их цагаа цахим орчинд зарцуулдаг боллоо. Бусадтай холбоотой байх нь тэдэнд тусах 
КОВИД19-ийн нөлөөг бууруулахад туслахаас гадна амьдралын урам зоригийг өгдөг. Гэхдээ энэ нь бас эрсдэл аюулыг дагуулдаг.

Үе тэнгийхэн болон 
танихгүй хүмүүс 
цахимаар дээрэлхэх

Эрүүл, аюулгүй 
онлайн зан үйлийг 
хэвшүүлэх

Технологийн зохистой 
хэрэглээний талаар гэр 
бүлийн тохиролцоог 
хүүхэдтэйгээ болон өсвөр 
наснхыхантай хамтран хий.

Гэртээ төхөөрөмжгүй бүс, 
цагуудыг бий болго (хооллох, 
унтах, тоглох болон хичээлээ 
хийх цагуудад)

Хувийн мэдээлээ хэрхэн 
нууц байлгахыг хүүхдэдээ 
заа, ялангуяа танихгүй 
хүнээс - зарим хүмүүс хэлж 
байгаагаасаа шал өөр хүн 
байдаг!

Цахим орчинд гарсан зүйл 
цахим орчинд үлддэг гэдгийг 
хүүхдүүддээ сануул (мессеж, 
зураг, видеонууд)

Хүүхдэдээ цахим орчинд 
өнгөрөөж буй хугацааных нь 
талаар зөвлөгөө өг. 
(компьютер, ухаалаг 
төхөөрөмжүүд гэх мэт)

Цахим орчинд 
хүүхэдтэйгээ хамт 
байгаарай

Хүүхэдтэйгээ хамт вебсайт, 
олон нийтийн сүлжээ, 
тоглоом, аппликейшнүүдийг 
сонирхоорой.

Зохисгүй контентийг хэрхэн 
репорт хийх тухай өсвөр 
насны хүүхэдтэйгээ ярилц.

Common Sense Media-гаас 
нас насны хүмүүст тохирох 
апп, тоглоом, вебсайтуудын 
талаар зөвлөмж авах 
боломжтой 

Цахим орчинд хүүхдээ 
хамгаалахад туслах 
технологийн шийдлүүд

Эцэг, эхийн хяналтын 
системийг ашиглах

Вэб хөтөч дээрээ аюулгүй 
хайлтын тохиргоог хийх

Онлайн тоглоом болон 
аппликейшнүүдэд хатуу 
нууцлалын тохиргоонуудыг 
хийх.

Ашиглаагүй үедээ веб 
камераа таглах

Цахим орчин дахь хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг мэдээл. Бусад сурвалжууд:

Цахим орчин дахь эрсдэлүүд

Олон нийтийн сүлжээ, онлайн 
тоглоом, мессежний 
платформоор дамжуулан 
насанд хүрсэн хүмүүс 
хүүхдийг бэлгийн 
хүчирхийллийн бай болгодог

Зохисгүй контент - хүчирхийлэл, 
хүйсийн ялгаварлал, гадаад 
хүнийг ялгаварлах үзэл.  амиа 
хорлох, өөрийгөө гэмтээхэд 
уриалах,  буруу ташаа мэдээлэл 
өгөх гэх мэт

Өсвөр насныхан өөрийн 
хувийн мэдээллээ эсвэл 
бэлгийн чиг хандлага 
илэрхийлсэн зураг, 
бичлэгээ хуваалцах
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"КОВИД-19-өөс болж сая сая хүн мөнгө, санхүүгийн хүндрэлд ороод байгаа. Энэ нь биднийг ядрааж, зовоож уурлуулдаг асуудал. Хүүхэд, өвсөр насныхан 
ямар нэг зүйл хүсэх нь маргаан дагуулах талтай байдаг. Гэхдээ бид санхүүгийн дарамтыг туулан гарахад туслах зүйлсийг хийж болно"

Гайхалтай! Энэ арга нь сая сая гэр бүлүүдэд тус болсон шүү.
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл доорх холбоосуудыг ашиглаарай

Манай одоогийн 
зарцуулалт хэд вэ?

Үзэг цаас ав.

Сар бүр та болон таны гэр бүл  юунд 
мөнгөө зарцуулдагийг зурагла.

Эд зүйлс бүрийн зурагны хажууд 
үнийг нь бич.

Сар бүр хэдийг зарцуулдагаа тооц.

 Төсвөө гарга

Олон ширхэгтэй зүйл ав. Энэ нь  
сарын эцэст таны мөнгийг 
хэмнэнэ. 

Гэр бүлээрээ ямар зүйлд ямар 
хэмжээний мөнгө зарцуулахаа 
шийдвэрлэж тухайн зүйлийнхээ 
зурган дээр "мөнгөө" байршуул

Ирээдүйдээ эсвэл дараагийн 
гэнэтийн явдалд зориулан 
хадгалах бага ч гэсэн мөнгө илүү 
гарч байвал тун сайн.

Хэрэгцээ болон авахыг 
хүсэж байгаа зүйл-
сийнхээ тухай ярилц

Хэрэгцээ. Ямар зүйлс чухал вэ, 
ямар зүйлсгүйгээр танай гэр бүл 
амьдрахад хэцүү вэ? Ж.нь хоол 
хүнс, гар угаах саван, өвдсөн эсвэл 
хөгжлийн бэрхшээлтэй гэр бүлийн 
гишүүдийн хэрэгцээ. 

Хүсэл: ямар зүйлс нь байхад гоё 
боловч зайлшгүй хэрэгтэй биш вэ?

Гэр бүлээрээ юун дээр илүү бага 
мөнгө зарцуулж болох талаараа 
ярилц.

Төсөв гэдэг нь мөнгөө юунд зарцуулахыг шийдэх зүйл 
юм, санхүүгийн дарамтттай нөхцөл байдалд ч тэр төсөв 
гаргах хэрэгтэй. 
Хүүхдүүдтэйгээ хамтран төсөв гаргах нь тэдэнд хүнд 
хэцүү цагт бид бүгд л хэцүү шийдвэрүүд гаргах 
хэрэгэтй болдог гэдгийг ойлгуулахад туслана.

Энэ нь мөн гэр бүлүүдэд 
сарын сүүлээр хангалттай 
мөнгөтэй байх, зээл бага      
авахад нь тусладаг.

Засгийн газар тань 
магадгүй КОВИД-19-
өөс болоод иргэддээ 

мөнгө, хоол хүнс, эсвэл 
өөр бусад  тусламж өгч 

байж болно

Харъяа сум, хороо тань 
дэмжлэг үзүүлж байгаа 

эсэхийг олж мэд

Авч болох 
тусламж 

байгаа эсэхийг 
олж мэд

Гэр бүлийн төсөв 
гаргахад хүүхэд, 

өсвөр насныхныг 
оролцуул
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Найрсаг байдал, хайраар дүүрэн харилцааг бид үлгэрлэвэл хүүхдүүд  маань илүү их хайр, аюулгүй байдлыг мэдэрдэг. Эерэг үг яриа, 
идэвхтэй сонсох, болон бусдыг ойлгох чадвар нь энэхүү хүнд хэцүү цагт найрсаг, аз жаргалтай гэр бүлийн орчинг хадгалахад нэн чухал

Эерэг үг хэллэг ашигла. Үр дүнтэй шүү!

Бусдаас юу хүсэхгүй байгаагаа хэлэхийн оронд юу хүсч 
байгаагаа хэлэх. Ж.нь "Хашгирахаа боль" гэхийн оронд 
"Жаахан чимээгүй ярьж болох уу" гэж хэл.

Магтаал нь бусдад урам өгч, хүндлэлийг төрүүлдэг. 
"Ширээгээ цэвэрлэсэнд баярлалаа," "хүүхэд харсанд 
баярлалаа" гэх мэт хэлцүүд нь маш том нөлөөтэй байдаг.

Үүрэг хариуцлагыг
хуваалц

Хүүхэд болон гэр бүлийн бусад 
гишүүдээ асрах нь заримдаа 
хүндрэлтэй байдаг, харин үүрэг, 
хариуцлагыг хувааж байгаа 
тохиолдолд харьцангүй хялбар  
болдог.

Гэрийн ажил, хүүхдийн асаргаа, 
болон бусад ажлуудыг гэр 
бүлийн гишүүдэд тэнцүү 
хуваарилахыг хичээ.

Гэрийн бусад насанд хүрсэн 
хүмүүстэй хамт "гэрийн ажилд 
оролцох" болон "амрах" цагийн 
хуваарийг тогтоо.

Ядарсан, стресссэн үедээ 
бусдаас тусламж хүсч түр 
амрахад болохгүй зүйл байхгүй.

Уур бухимдалтай, 
стресстэй байна уу

Өөртөө 10 секундын амралт өг. 5 
удаа уртаар амьсгаагаа авч гарга. 
Тэгээд илүү тайван байхыг хчиээ. 
Энэ арга нь сая сая эцэг эхүүдэд 
МАШ ИХЭЭР тусладаг.

Маргаан хурцдаж байгааг 
анзаарвал түр амсхийж, 
боломжтой бол өрөөнөөс, эсвэл 
гэрэээсээ түр гар.

"Уурлахаараа бид яадаг вэ" болон 
"Тайван байж, стрессээ 
зохицуулах нь" зөвлөмжийн 
хуудсуудыг уншаарай.

Гэр бүлээрээ 
хамт хийж 
болох гоё зүйлс 

Өдөр бүр гэр бүлийн нэг хүнд 
тухайн өдрийн гэр бүлийн арга 
хэмжээг зохион байгуулах эрх 
өг.

Эхнэр нөхөр, болон гэр бүлийн 
бусад насанд хүрсэн 
хүмүүстэй бас сайн харилцааг 
үүсгэх цаг гарга.

Бусдыг ойлгох 
чадвартай, идэвхтэй 
сонсогч бай

Өөртэй чинь ярьж байхад 
сонс.

Нээлттэй байж, тэднийг 
сонсож байгаа гэдгээ харуул.

"Чи ингэж хэлэх гэж байна уу" 
гэх хэлэхийн өмнө өөрийн 
сонссон зүйлээ товчлон 
хүүрнэх нь тустай.

Гэртээ хүчирхийлэлд өртөж байгаа бол ЭНД дарж шаардлагатай дэмжлэгийг аваарай.
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл доорх холбоосуудыг ашиглаарай.

Бид хүүхдүүддээ үлгэр 
дуурайл нь болдог.

Бидний ярианы байдал, гаргадаг зан үйлдлүүд 
хүүхдийн яриа, зан үйлдэлд маш их нөлөөтэй байдаг.

Гэр бүлийнхээ бүх хүмүүстээ, хүүхдүүд болон насанд 
хүрсэн хүмүүстэй эелдэгээр ярилцахыг хичээ.

Өрх дэх насанд хүрсэн хүмүүсийн хоорондын таагүй 
харилцаа нь хүүхдүүдэд сөрөг нөлөө үзүүлэх 
эрсдэлтэй.

Эв найрамдалтай, хайраар дүүрэн харилцааг 
үлгэрлэхийн хэрээр хүүхэд тань илүү их хайр, 
аюулгүй байдлыг мэдэрнэ. 

КОВИД-19 цар тахлын үе дэх хүмүүжлийн аргууд
Гэр бүлийн эвсэг байдал
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Сая сая хүүхэд сургууль нь хаагдсны улмаас гэртээ хөл хорионд ороод байгаа билээ. тоглоомоор дамжуулан хэрхэн суралцах  тухай 
өгүүлэх энэ зөвлөмж нь  бүх насныхны хувьд зугаатай, сонирхолтой байдаг тоглоомоор дамжуулан хэрхэн суралцах тухай өгүүлэх юм. 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл доорх холбоосуудыг ашиглаарай

Үлгэр, түүх ярих
Өөрийн хүүхэд насанд 
сонссон үлгэрийг ярьж өг. 

Хүүхдээрээ ямар нэгэн 
үлгэр яриул. 

"Эртээ урьдын цагт .. " гэж 
эхэлсэн үлгэр хүүхэдтэйгээ 
хамт зохио. Хүн бүр үлгэрт 
нэг нэг өгүүлбэр нэмээд 
явна.

Дуртай үлгэр эсвэл киногоо 
дуурайн жүжиглэ - Том 
хүүхдүүд нь жижгүүдээ 
удирдан чиглүүлж 
хариуцлага гэж юу 
байдгийг сурах боломжтой.

Ой тогтоолтын
тоглоомууд
Эхний хүн нь "КОВИД 19-ийн 
хөл хорио дуусахаар би ...  
(ж.нь цэцэрлэг хүрээлэн 
орно)

Хоёр дахь хүн нь "КОВИД 19-
ийн хөл хорио дуусахаар би 
цэцэрлэгт хүрээлэн ороод 
бас ... (ж.нь сайн 
найзынхаараа зочилно)

Хүн бүр өмнөх хүнийхээ түүх 
дээр нэмж КОВИД-19-тэй 
холбоотой хөл хорио 
өндөрлөхөөр хийх 
хөгжилтэй зүйлсээ нэрлэнэ.

Эд зүйлсийг 
өөрөөр харах!
Шалны мод, шүүр, ороолт гэх 
мэт өдөр тутмын эд зүйлсийг  
өөр зүйл болгон оглоомонд 
хөгжилтэйгээр торлуулах 
боломжтой.

Өрөөний голд нэг эд зүйл 
тавиад тухайн зүйлийг юу 
болгож орлууулах 
боломжтойг хүүхэд бүр   
хэлэхийг хүснэ. Толгойд нь 
санаа төрсөн хүүхэд өрөөний 
голд очин тухайн эд зүйлийг 
өөр ямар зүйл болгон 
хувиргахыг харуулна. 

Хөдөлгөөнт тоглоом
Хүүхдийнхээ хамгийн дуртай дуунуудын аянд бүжиг дэглэ.  Нэг 
хүн бүжгийн хөдөлгөөн хийнэ, бусад нь түүнийг дуурайна. Бүгд 
ээлжээрээ удирдан чиглүүлэгч нь болно.

Нэг минутанд хэн хамгийн олон удаа өлмийндөө хүрч, үсэрч, 
суниаж чадах вэ гэсэн тэмцээн зохио.

Нэг нэгнээ дуурайх - Нүүрний хувирал, хөдөлгөөн, дуу авиа гэх 
мэт. Нэг нь удирдагч болж эхлэх бөгөөд дараа нь солигдоно. 
Ямар ч удирдагчгүй тоглох гээд туршаад үзээрэй!

Гацалттай бүжиг. Нэг нь дуулна эсвэл хөгжим тавина, бүгд 
бүжиглэнэ. Хөгжим зогсохоор хүн бүр гацах ёстой. Гацахгүй 
бүжиглэж байгаа хүмүүс хасагдана.  Хамгийн сүүлд үлдсэн хүн 
нь дараагийн тойрогт шүүгч болно.

Амьтан дуурайж бүжиглэх: Өмнөхтэй ижил, тэгэхдээ хөгжим 
зогсоход нэг нь амьтны нэр хэлнэ, бүгд тэр амьтан болох ёстой.

Дуулах
Нялх хүүхдэд дуу дуулж 
өгөх нь хэл яриаг нь 
хөгжүүлэхэд тусладаг.

Дууны ая хөгжмөөр тогло, 
эсвэл аял, дууны нэрийг 
аяар нь хамгийн эхэлж 
таасан хүн нь дараагийн 
дууг сонгоно.

Гар угаах болон зайгаа 
барих тухай дуу зохио. 
Бүжгийн хөдөлгөөн оруул!

Хөгжилтэй БӨГӨӨД мэдлэг олгох маш олон 
төрлийн тоглоомууд бий.

Эд юмсыг таних, хэл, тоо, жүжиг, болон дуу 
хөгжмийн тоглоомууд нь хүүхдэд өөрийгөө 
таних, илэрхийлэх аюулгүй бөгөөд 
хөгжилтэй аргууд юм.

Тоглоомын төрлүүд

КОВИД-19 цар тахлын үе дэх хүмүүжлийн аргууд

Тоглоомоор дамжуулан суралцахуй 
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Бид хүүхдэдээ хайртай. Гэвч КОВИД-19, мөнгө цаасны хомсдол, хөл хорионоос үүдсэн стресс биднийг хүүхдэдээ уурлаж цухалдахад 
хүргэж магадгүй. Бусдыг гомдоож зовоохгүйн тулд уур уцаараа хэрхэн зөв зохицуулж удирдах талаар эндээс суралцана уу. 

Уураа бага дээр 
нь зогсоо. 

Нэг л адил зүйлс байнга давтагдах нь 
биднийг стресстэж уурлахад хүргэдэг. 

Та юунаас болж уурладаг вэ? Хэзээ 
голдуу уурладаг вэ? Уурлахаараа та 
яадаг вэ? 

Уурлахаас сэргийл. Хэрвээ ядрахаараа 
уур чинь амархан хүрдэг бол унт, амар. 
Өлсөхөөрөө уурладаг бол жаахан юм 
ид.  Ганцаардаж байвал хэн нэгнээс 
дэмжлэг хүс. 

Өөртөө анхаарал тавь. Завсарлагаа ав. 
Стресс тайлах ямар арга чарга байж 
болохыг хай. 

Өөртөө анхаарал тавь.

Бидэнд бүгдэд нь холбоо 
харилцаа чухал. Гэр бүл, найз 
нөхөд бусад дэмжлэгийн 
сүлжээтэйгээ өдөр бүр холбогд. 

Хүүхдээ сэрүүн байхад бүү архи 
дарс уу. Уухаа багасга. 

Танайд буу зэвсэг гэх мэт бусдыг 
хорлох эд зүйлс байдаг бол 
түүнийгээ цоожил, нүднээс далд 
газар хадгал. Өөр газар аваачиж 
хадгал. 

Хүүхдэд гэртээ байх нь аюултай 
бол хүүхдээ тэр зуур гадуур 
гарга, эсвэл өөр айлд хүргэж өг. 

Завсарлага ав. 

Уур чинь хүрч эхэлбэл 20 
секундэд тайвшрахыг хичээ.  Үг 
хэлэх, үйл хөдлөл хийхээсээ өмнө 
5 удаа амьсгаагаа удаанаар авч 
гарга. 

Сэтгэл хөдлөлийн хэвийн төлөвт 
орохын тулд өөр тийшээ 10 минут 
гар. Гадаа гарч болох бол 
гадагшаа гар. 

Нялх хүүхэд уйлаад зогсохгүй бол 
нуруугаар нь хэвтүүлээд түр 
орхиж болно. Өөрийгөө тайвш-
руулахын тулд хэн нэгэн рүү 
утсаар ярь. Хүүхдээ 5-10 минут 
болоод заавал очиж шалга.  

КОВИД-19 гамшиг нь мөнхөд үргэлжлэхгүй - бид одоо үүнийг өдөр өдрөөр даван гарах ёстой
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл доорх холбоосуудыг ашиглаарай.

Та уураа захирч ямар нэг эерэг зүйл хийж чаддаг бол 
хүүхдийн чинь тархины хөгжил сайжирдаг гэдгийг 

шинжлэх ухаанаар нотолсон байна. Тэгэхээр уураа захирч 
сурвал үнэхээр том амжилт шүү. 

КОВИД 19 цар тахлын үе дэх хүмүүжлийн аргууд
Уурласан үедээ яах вэ? 
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КОВИД 19-ийн үед гэрийнхнийгээ эрүүл, аюулгүй байлгах нь олуулаа байх, олон хүнтэй газарт очиход бүр ч хэцүү санагдаж 
магадгүй. Гэхдээ үүнийг та гэр бүлийнхэндээ төвөг болохгүйгээр шийдэх аргууд бий. 

Зөвлөмжийг 
байнга дага.

Байгаа газраа л бай. 
Өөрийн байгаа газраасаа аль 
болохоор цөөн гарч орж байх

Хүнс, эм авахаасаа өөр ажлаар 
гэрээсээ гарахгүй бай

Хүүхдүүдээ бусдаас 
зай барьж сурахад 
нь дэмжлэг үзүүл
Өөрийн байгаа газраасаа аль 
болохоор цөөн гарч орж байх

Бусдаас зай барихыг түр зуур 
хэрэгжүүлж сурснаар өөрийгөө 
болон хамт олноо хамгаалж чадна 
гэдгийг хүүхдүүддээ тайлбарла. 

Гараа угаах, ариун цэвэр 
сахих ажлыг зугаатай 
сонирхолтоай болго. 
Гараа угаах, ариун цэвэр сахих ажлыг зугаатай 
сонирхолтой болго. 

Гэр бүлийн гишүүн бүр гараа аль болохоор 
олон удаа угаахыг дэмж. 

Хүүхдүүд бие биендээ гараа яаж угаахыг зааж 
өгөх боломж олго. 

Нүүрэндээ гараа хүргэхгүй байхыг хүүхдүүдэд 
уриал. 

Эерэг байж, дэг журмыг мөрдөж чадвал, хүүхэд нэг бүртэйгээ ганцаарчлан уулзаж байвал 
хүүхдийнхээ сөрөг зан үйлийг засах, өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлөө удирдахад тань тустай шүү. 

Завсарлага ав. 
Бүхий л сэтгэл хөдлөл, стрессээ бүгдийг 
гаргахад хангалттай орон зай танд 
байхгүй байж болох юм. 

Сэтгэлээр унах, стресстэх үеэ сайн 
мэдэрч завсарлага ва. Гурван удаа 
гүнзгий амьсгал авах нь ч их тустай байж 
болно. 

Сайн байна. Олон сая гэр бүлд эдгээр 
аргууд тус болсон юм шүү. 

Өдөр бүр дасгал хий. 
Өөрийн гэр оронд байнга хамт 
байдаггүй хүмүүсээс  зай барих 
маягаар дасгал хөдөлгөөн хийх 
аргуудыг олохыг хүүхдүүддээ уриал.

Гэрийн ажлаа 
хуваалцаж хий
Олон хүнтэй газар хүүхэд болон гэр 
бүлийн бусад гишүүдээ анхаарч 
халамжлах хэцүү, гэхдээ үүрэг 
хариуцлагаа зөв хувааж авбал  энэ 
ажлыг хялбар болгож болно. 

Хүүхдээ асрах, гэрийн ажил болон 
бусад ажлаа тэнцүү хувааж ав. 

Гэрээсээ гарах, гэртээ байх цагаа 
гэрийнхээ бусад насанд хүрсэн 
хүмүүстэй зохицуул. 

КОВИД-19 цар тахлын үеийн хүмүүжлийн аргууд
Гэртээ олуулаа байх үед болон олон хүнтэй газар хүүхдээ хүмүүжүүлэх нь
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