COVID-19 SÜRECİNDE EBEVEYNLİK

Engeli olan Çocuklar İçin İpuçları
Engeli olanlar da dâhil olmak üzere tüm çocuklar, özellikle zor ve belirsiz zamanlarda sevgiye,
saygıya, korumaya ve zamana ihtiyaç duyar.

Mümkünse
yardım isteyin.

Çocuğunuzu güvende tutun.
Çocuğunuzun hem içeride hem de dışarıda mümkün olduğunca aktif
olmasına yardımcı olurken yerel COVID-19 kılavuzlarına uymanız
şiddetle tavsiye edilmektedir.

Yükü ailenin diğer yetişkin üyeleriyle paylaşın.
Yalnız değilsiniz! Durumunuzu anlayan
insanlarla irtibatı koparmayın. Karşılaştığınız
zorlukları VE elde ettiğiniz başarıları paylaşın.

COVID-19'a ilişkin özel düzenlemeler konusunda yerel
destek ekibinizden veya müdahale merkezlerinden bilgi alın.

Bu günlerde stresli, öfkeli ve korku dolu
olmanız gayet normal.

Acil durum irtibat numaralarını buzdolabı kapağı gibi
kolayca görebileceğiniz bir yerde tutun.

Kendinize fazla yüklenmeyin ve gerektiğinde bir
mola verin! “Sinirlendiğimizde” ve “Sakin Olun
ve Stresi Yönetin” başlıklı ipucu sayfalarında
yararlı tavsiyeler yer almaktadır.

Rutinleri güçlendirin.
Destekleyici
olun, empati
kurun ve sevgi
gösterin.
Çocuğunuz önceden
gördüğü desteği görmüyor
olabilir ve bu da stresin,
anksiyetenin ve öfkenin
artması gibi ilave zorluklara
yol açabilir.
Çocuğunuzun yalnız
olmadığını ve sevildiğini
hissetmesi için ona fiziksel
ve sözlü olarak destek verin.
Pozitif vücut dili, jestler ve
sözcükler büyük bir fark
yaratır!

Rutinler çocukların kendilerini güvende
ve emniyette hissetmelerine yardımcı
olur. Daha fazla bilgi için "Program
Hazırlamak" başlıklı ipucu sayfasına
bakın.

Çocuğunuzla
iletişim
kurmak.

Olumlu
pekiştirme
yapın!

Çocuğunuzla iletişim kurarken
onların seviyesine inin.

Yapamayacakları şeylere dikkat
çekmek yerine güçlü yönlerini
övgüyle pekiştirin ve
yeteneklerini harekete geçirin.

Göz teması kurun ve pozitif
yaklaşımınızı sürdürün.
Çocuğunuza iletişim kurma
fırsatı tanımak için ona zaman
ayırın.
Çocuğunuzu gözlemleyin,
dinleyin ve onu anladığınızı
doğrulayın.

Çocuğunuzun aşina olduğu aktiviteler ile
günlük bir rutin oluşturun ve en
sevdikleri aktivitelerden bazılarını
ekleyin.

Yalnızca ihtiyaç duyduklarında
çocuklarınıza yardım edin. Fazla
destek verdiğinizde bağımsız
olma şanslarını ellerinden
alırsınız ve büyüklük taslıyor gibi
görünürsünüz.

Çocuğunuzun telefonla konuşarak,
kartpostal hazırlayarak veya resim
çizerek arkadaşlarıyla ve aile üyeleriyle
iletişim kurmasına yardımcı olun.
Çocuğunuza seçenek sunarak kontrol
sahibi olduğunu hissetmesini sağlayın.
Bunu yaptığınızda özgüvenleri de
artacaktır.
İhtiyaç duyan çocuklar için basit bir dil,
anlaşılır talimatlar ve sözlü olmayan
iletişim kullanın (örneğin: jestler,
resimler ve görsel unsurlar).
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