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सुचीपत्र
साद्या, सोप्या भाशे तले , विश्वासू अशे, शै क्षविक सरुपाचे, 100 भलायकी सं देश 8 ते 14 िरसा
वपरायेच्या भुरग्ां खातीर तयार केल्यात जे तीं स्वता वशकून हे रां क वशकोिपाक शकतात. हातूंत
10 ते 14 िसाां च्या तरिाट्ां चोय आसपाि जाता. आमकां वदसता, 10 ते 14 िसाां च्या तरिाट्ां
खातीर ही म्हायती वदिप सामके गरजेचें कारि घरां तलीं ल्हान भुरगीं चडां त चड तां च्या संपकाां त
आसतात आनी तां ची काळजी घेतात. तां च्या ह्या िािराची दखल घेिन, तां ची तोखिाय करप खू ब
म्हत्वाचें .
हे 100 संदेश,10 मुखेल भलायकी विशयां मदी विभागल्यात आनी दर विशयाचे 10 सं देश आसात:
मलेररया, हागिि, पुश्टीक आहार, थं डी-खोंकली आनी हे र दु येसां , दं त, उदक आनी वनतळसाि,
रोगाच्या संसगाा पासून राखि, एचआयिी-एड् स आनी अपघात, दु खापत आनी भुरग्ां चो
सुरिातेचो विकास अशें हे िे गिे गळे विशय आसात. हे सादे -सोपे सं देश, पालक आनी भलायकी
वशक्षकां खातीर आसात, जे तें घरा कडल्या , शाळे तल्या, क्लब आनी दिाखान्ां तल्या भुरग्ां
खातीर िापरपाक शकतात.
भलायकी वशक्षक आनी िखदा तज्ां नी हे भलायकी संदेश तयार केल्यात आनी तां चो वनयाळय
केला. ह्या सं देशां चो मूळ अथा बदलनासतना तां चो अिकार िा रुपां तर कर
ं येता . हे संदेश
अचूक आनी अपटु डेट आसचे म्हि खू ब बाररकसािेन िािर केला. भलायकी वशक्षक ह्या
संदेशां च्या आदारान आपल्या िगाां नीं आनी प्रोजेक्ां नीं भलायकी वशक्षिाच्यो कायाा िळी करतात.
तां कां हे संदेश भासाभास आनी हे र कायाा िळी करपाक उरबा वदतात.
दे खीक, सारके हात धुिपा फाटलो हे तू समजतकीच भुरगीं एकामेकां क आनी आपल्या घरच्यां क,
“आमच्या घरातलें आनी आमच्या सरभितिचे लोक सारके हात न धुिपा फाटले कारि वकतें?”
हो प्रस्न विचारपाक शकतात. भुरगीं एकामेकां लागी हाचेर उलयतात आनी हाचेर कसलो उपाय
काडूं ये ता हाचेर चचाा करतात आनी अशें करतना ती नकळटाच एक बदल घडोिं क लागतात.
हें च ह्या भलायकी संदेशां चें खरें मोल. हें सं देश म्हळ्यार भासाभास आनी कायाा खातीर एक उक्ते
दार .
पालक आनी वशक्षक आपल्या भूरग्ां कडल्यान हे भलायकी विशयक सं देश तोंडपाठ करन
घेिंक शकतात. िा भुरग्ां नी हे संदेश याद उरपा खातीर भलायकी विशयक सं देशाचेर आदारीत
कृती कर
ं ये ता. भलायकी संदेश स्वता वशकून हे रां क वशकयल्ल्या भुरग्ां क ल्हानशीं इनामां
वदिन तां ची तोखिाय कर
ं येता. दे खीक, एक ररबीन िा रं गीत कपडो इनाम म्हि वदं ि येता. हीं
भुरगीं हे कपडे एके बडये क बां दून एक रं गीबेरंगी बडी तयार करन ती स्वता वकतले भलायकी
संदेश वशकलीं आनी तािी दु सऱयां क वकतले सं देश वशकयलें हें सां गूं शकतात.
हें 100 भलायकी विशयक संदेश वचल्ड्रन फॉर हे ल्थ हे केम्ब्रीज-यु.कें तले एके वबगर सरकारी
संस्थेन, भुरग्ां खातीर,तािी स्वता वशकून हे रां क वशकोिचे खातीर तयार केल्यात. वचल्ड्रन फॉर
हे ल्थ ही संस्था संिसार भरां तल्या भलायकी वशक्षि भागीदारां िां गडां भागीदारी करता.
भलायकी आनी िखदा तज्ां नीं ह्या भलायकी संदेशां ची वनयाळिी केल्या आनी
ते http://www.health-orb.org ह्या ओआरबी भलायकी सं केत स्थळाचेरय उपलब्द आसात.
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गेले आम्मी

साद्या, सोप्या भाशेतले , विश्वासू अशे, शैक्षविक सरुपाचे, 100 भलायकी संदेश 8 ते 14 िरसा
वपरायेच्या भुरग्ां खातीर तयार केल्यात जे तीं स्वता वशकून हे रां क वशकोिपाक शकतात.
हातूंत 10 ते 14 िसाां च्या तरिाट्ां चोय आसपाि जाता. आमकां वदसता, 10 ते 14 िसाां च्या
तरिाट्ां खातीर ही म्हायती वदिप सामके गरजेचें कारि घरां तलीं ल्हान भुरगीं चडां त चड
तां च्या संपकाां त आसतात आनी तां ची काळजी घे तात. तां च्या ह्या िािराची दखल घे िन, तां ची
तोखिाय करप खू ब म्हत्वाचें .
हे 100 संदेश,10 मुखेल भलायकी विशयां मदी विभागल्यात आनी दर विशयाचे 10 संदेश
आसात: मलेररया, हागिि, पुश्टीक आहार, थंडी-खोंकली आनी हे र दु येसां , दं त, उदक आनी
वनतळसाि, रोगाच्या सं सगाा पासून राखि, एचआयिी-एड् स आनी अपघात, दु खापत आनी
भुरग्ां चो सुरिातेचो विकास अशें हे िेगिेगळे विशय आसात. हे सादे -सोपे संदेश, पालक
आनी भलायकी वशक्षकां खातीर आसात, जे तें घरा कडल्या , शाळे तल्या, क्लब आनी
दिाखान्ां तल्या भुरग्ां खातीर िापरपाक शकतात.
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10 सांदेश णवशय1: ल्हान भुरग्ाांची काळजी

1. ल्हान भुरगी आनी अभाकां िां गडा जाता वततलें खे ळ खे ळात, तां का िेंगायात, उलयात,
हासात आनी तां चे खातीर वगतां गायात.
2. अभाक आनी ल्हान भुरग्ां क सोपेपिान आपल्यो भािनां व्यक्त करपाक जमनात, तीं
रोकडींच रागार जातात, वभयेतात आनी रडटात. तां चे कडे न सदां च मायेन िागात.
3. ल्हान भुरगीं चलप, आिाज काडप, खािप आनी वपिप: ह्यो गजाली रोकड्योच वशकतात.
तां का मजत करात पूि कां य फािटी ताका आपल्या साद्या साद्या चुकीतल्यान स्वताच
वशकूंक वदयात.
4. चले आनी चलयां क वततलेच समान म्हत्व आसता. तां कां बरे तरे न िागयात, चड करन
दु येंत आनी दु बळीं आवशल्ल्यां क.
5. आपल्या सरभोंिंतिच्या लोकां ची ल्हान भुरगीं नक्कल करतात. म्हण्टकीच तुमी स्वताचें
वनररक्षि करात, तां चे मुखार बरे तरे न िागात आनी तां का बरो मागा दाखयात.
6. ल्हान भुरगीं रडपा फांटल्यान वकतें तरी कारि आसताच. (भूक, भंय, दू ख). तां चीं कारिां
सोदपाचो यत्न करात.
7. ल्हान भुरग्ां िां गडा आं कडे आनी अक्षरां चे खेळ खे ळून, वचत्ां काडून तां का शाळें त
वशकपा खातीर तयार करात. तांका काियो सां गच्यो, गािचें आनी तां चे िां गडा नाचचें
(नृ त्य).
8. एका चोपडे त भुरग्ां च्या िाडीची नोंद करात. दे खीक, पयलेच फािट जेन्ना ती उलयतात,
िा चलतात.
9. दु येंस सगळी कडे न पसरचे न्हय म्हुिून, मजतनीस आनी व्हडल्या भुरग्ांक ल्हान ल्हान
भुरगीं वनिळ आसात काय ना (खास करन तांचें हात आनी तोंड), तीं वनतळ-वनिळ
उदक वपयेतात काय ना आनी तांकां पोटाक पािपा इतले जे िि जे ितात काय ना , हें
तपासपाक मजत करची.
10.अभाकांक तशेंच ल्हान भुरग्ां क माया-मोग वदयातच पूि तुमी, स्वताकय विसर
ं क
फािनात. तुमी लेगीत म्हत्वाचीं.
भलायकी आनी िखदा तज्ां नीं ह्या भलायकी संदेशां ची वनयाळिी केल्या आनी
ते http://www.health-orb.org ह्या ओआरबी भलायकी संकेत स्थळाचेरय उपलब्द आसात.
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ह्या विशयाचेर चड म्हायती मेळोिपाक आनी हेरां क वशकोिपा खातीर हां गा कां य भुरग्ां
खातीरच्यो कायाा िळी वदल्यात.

ल्हान भुरग्ाांची काळजी: भुरगी ां णकतें कर
ां शकतात ?

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

स्वताच्या भाशेंत आनी स्वताच्या उतरांनी भुरग्ां चीं काळजी कशीं घे िचीं हाचेर संदेश
तयार करचे.
हे संदेश तोंडपाठ करचे म्हण्टकीच ते विसर
ं क जािचेना.
हे र भुरग्ांकय आनी आपल्या घराच्यांक हे संदेश वशकोिचे.
चले आनी चलयो अशे दोन पंगड करात, आनी चल्यां क चलयां चें खे ळ खेळपाक लायात
आनी चलयां क चल्यां चें खे ळ खे ळपाक लायात. उपरां त दोनय पंगडां क त्या खे ळां चेर चचाा
करपाक लायात. दे खीक, चल्यां चें खे ळ आनी चलयां चे खे ळ अशे भाग केल्ले तुमकां मान्
आसा? हय, जाल्यार वकत्याक िा ना, जाल्यार वकत्याक?
घरातल्या आनी शाळे तल्या िायट िागिुकेचेर आनी बरे िागिुके चेर भासाभास जािची
आनी आनी िायट िागिुक आनी बरी िागिुक हाचेर विस्तारान उलोिचे.
घरां त, शाळें त िा समाजीक पंगडांनी खे ळिी तयार करपाच्यो सती घडोिन हाडात.
दे खीक, मॉबायल, झुनझुनीं, ब्लॉक्स बां दप, बािलीं, जनािरां आनी वचत्ां ची पुस्तकां , आदी.
पोस्टरां िरिी ह्या विशयां विशी तुमकां वकतें वकतें खबर आसा तें दु सऱयां क दाखयात.
दु येंसा पासून राखि करपा खातीर शाबिान हात धु िपाचे, रोगाच्या संसगाा पासून राखि
आनी संतुलीत आहार खािपाची वचत्ां आनी पोस्टर तयार करन दाखोिपाचे.
ल्हान भुरग्ां ची काळजी घे िपी मनीस तां चें िां गडा खे ळटा, हें दाखोिपी एक नाटकुलें
तयार करात. ह्या नाटकुल्यां त दोन आियां चीं संिगां घे िंक जातात, जं य एके आियक
वदसता ल्हान भुरग्ां नीं तोंड बंद करन िोग्गी रािंक जाय आनी दु सरे क वदसता, तां िीं
मजें त रािंक जाय. हातीच्या आनी तोंडाच्या हाि-भािां तल्यान ह्यो भािना व्यक्त करात. हे र
भुरग्ां क ती भािना कसली हें िळखु पाक सां गात.
पालकां क आनी आजो-आजयेक भुरगीं वकत्याक रडटात आनी हां सतात तें विचारात,
आनी ती कारिां िगाां त सां गां त.
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•

•
•
•
•
•

एक िगा िा एक पंगडाक थळाव्या िाठारां तल्या एका अभाकाची जापसालदारकी घे िंक
सां गात. भुरग्ाची िाड कशी जाता हें सां गपाक त्या भुरग्ाचें आियन ह्या पंगडा कडे न दर
म्हयन्ाक येंि येता.
दु येसां पयस दिरपा खातीर वनिळ रािप आनी वनतळ-वनिळ उदक वपिप हाचेर एक गीत
तयार करात आनी तें गीत तुमच्या घरां तल्या ल्हान भां िडांक गािन दाखयात.
व्हड भुरग्ां नी आपल्या पालकां कडे न चचाा करन तांका अभाकांक आनी ल्हान भुरग्ां क
सां बाळटना कसले त्ास जाले आनी तां कां कसलो आदार मेळ्ळो, असले प्रस्न विचारचे.
एका भलायकी सेिकाक िा एका विज्ान वशक्षकाक भुरग्ाचो मेंदू कसो िाडटा तें
विचारात.
व्हड भुरग्ां नी तां च्या िाठारां तल्या जािट्ां कडल्यान वगतां , काियो आनी खे ळ वशकुन
घे िचे आनी ल्हान भुरगीं आनी अभाकां खातीर तीं वगतां गािचीं.
अभाकांक दु येंसा पासून िाटािपाक वकतें करप म्हत्वाचें अशें तां का वदसता? अशें भुरग्ां नी
व्हडल्या मनशांक विचारचें.

अदीक म्हायते खातीर उपकार
करन www.childrenforhealth.org िा clare@childrenforhealth.org ह्या संकेत
स्थळाचेर संपका करचो.

10 सांदेश णवशय 2 : ख क
ां ली, थांडी आनी दु येंसा

1. रां न्नीतल्या धुं िरां त बारीक कि आसतात जे श्वासां तल्यान फुफ्फुसां त िचून दु येंस जां ि येता.
हो धुं िर टाळचे खातीर घरा भायर रां दचें िा ताजी हिा यो- िच करपी सुिातेर रां दचें.
2. धु म्रपान केल्ल्यान फुफ्फुसां अशक्त जातात. वसगरे ट ओडनावशल्ल्या मनशांक वसगरे ट
ओडपी मनशां च्या धुं िराची बादा जां ि येता.
3. सगळ्यां क खोंकली आनी थंडी जाताच. चडशे जाि रोकडे च बरे जातात. जर खोंकली िा
थंडी तीन आठिड्याच्याकय चड दीस उरली जाल्यार हॉस्पीटलां त िचचें.
4. जं तू तरां तरां चें आसतात, जांका सुक्ष्म जंतू आनी कां य जािांक व्हायरस म्हिटात. चडां त
चड खोंकली आनी थंडी व्हायरसां क लागून जाता आनी तां कां सहजा सहजी कसलीच
िखदां लागू पडनात.
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5. फुफ्फुसां ही मनशाच्या आं गाचो एक भाग. ताचो िापर श्वास घे िपाक आसता. खोंकली
आनी थंडी फुफ्फुसां क अशक्त करतात. वनमोवनयाचो सुक्ष्म जं तू अशक्त फुफ्फुसां त गभीर
दु येंस तयार करता.
6. िैयल्यािैयर श्वास घे िप हे न्ुमोवनयाचें एक लक्षि (एक गंभीर दु येंस). स्वासा कडे न लक्ष
वदयात. ियर सकल दािपी हड्ड्याचेर लक्ष दिरात. न्ुमोवनयाची हे र लक्षिां म्हिल्यार जोर
येिप, ओंकारे येिप आनी हड्ड्यां त दु खप .
7. जर एकाद्रें 2 म्हयन्ाचें अभाक एका वमनटाक 60 िा चड फािटी श्वासो श्वास करता
जाल्यार बेगीनां त बेगीन ताका भलायकी सेिका कडे न व्हरचें. 1 ते 5 िसाां वपरायेच्या भुरग्ां
मदीं दर वमनटाक 20-30 फािटी श्वासो श्वास घे िपाचो िेग आसता.
8. पौश्टश्टक आहार (आनी आियचें दु द ), धुं िर नावशल्लें घर आनी संसगा रोगा राखिे खातीर
घे वतल्ली िखदां वनमोवनया सारक्या दुं येसा पासून मनशांक पयस दिरपाक मजत करता.
9. थंडी आनी खोंकल्याचेर बरो उपाय म्हळ्यार स्वताचे शरीर गरम दिरप, सतत रुचीक पेय
वपिप ( सूप आनी ज्यूस बीन ), सुशेग घे िप आनी आपलें नाक वनतळ दिरप.
10.खोंकली, थंडी आनी हे र दु येंसा एका मनशां कडल्यान दु सऱया कडे न िच्चे न्हय म्हुिून हात
आनी खािपा- वपिपाचीं आयदनां वनिळ दिरात, आनी खोंकली आयल्यार तोंडार वटशू
पेपर धरात.
भलायकी आनी िखदा तज्ां नीं ह्या भलायकी संदेशां ची वनयाळिी केल्या आनी
ते http://www.health-orb.org ह्या ओआरबी भलायकी संकेत स्थळाचेरय उपलब्द आसात.
ह्या विशयाचेर चड म्हायती मेळोिपाक आनी हेरां क वशकोिपा खातीर हां गा कां य भुरग्ां
खातीरच्यो कायाा िळी वदल्यात.

खक
ां ली, थांडी आनी दु येंसा: भुरग्ाांनी णकतें कर
ां येता?
•
•
•
•
•
•
•

•
•

स्वताच्या भाशेंत आनी स्वताच्या उतरां नी खोंकली, थंडी आनी दु येंसा विशीं संदेश तयार
करचे .
हे संदेश तोंडपाठ करचे म्हण्टकीच ते विसर
ं क जािचेना.
हे र भुरग्ांकय आनी घराच्यां क हें संदेश सां गचें .
तुमच्या घराचो एक नमुनो तयार करा. खं य धुं िर जाता? खं य ना ?ल्हान भुरग्ां क खे ळपा
खातीर धुं िर नावशल्ली खंयची सुिात सुरवक्षत आसा?
आिय-बापायंक तां च्या भुरग्ां क ुरुरें आनी कोले खोकले सारक्या वभरां कूळ दु येंसां
आड राखि करपाक िखदां वदिंक प्रोत्साहीत करपाक एक पोस्टर तयार करात.
वनमोवनया विशी एक गीत तयार करात आनी आपल्या घरच्यां क आनी इश्टां क दाखयात.
श्वासाचो िेग समजू न घे िपा खातीर एक फातर आनी सुत घे िन एक पेंड्युलम तयार करात.
पेंड्युलमाच्या आदारान श्वासाचो िे ग केन्ना चड जाता आनी केन्ना सारको जाता ते पळयात.
तुमी वकदें वशकल्यात तें घरच्यांकय दाखयात.
भुरग्ां क आियचें दू द वदिपा संबंदान एक नाटकुलें तयार करात.
जोर येता तेन्ना थंड रािप आनी थंडी जाल्यार स्वताक गरम दिरप हाचेर एक नाटकुलें
तयार करात.
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•
•
•
•
•

•

•
•

घरां त आनी शाळें त जे िि जे िचें पयलीं आनी संडासाचो उपेग करतकच साबिान आपले
हात धु िपा खातीर एक वटपी टे प (याद उरपा खातीरची िळे री) तयार करात.
जीि-जं तू पासून स्वताची राखि करचें खातीर साबि आनी उदकान हात धुिपाक वशकात
आनी स्वताक खोंकली आनी थंडे पासून िाटायात.
स्वताचे वनमोवनया विशीचे वगन्ान तपासपाक वनमोवनया आनी सादी थंडी अश्या
िेगिेगळ्या पररश्टस्थचेर नाटकुले बसयात
वनमोवनयाचीं घातकी लक्षिां खं यचीं तें विचारात. आमी जें वकदें वशकतात तें आमच्या
घरां तल्याक सां गात.
धु म्रपानाचेर खं य बंदी आसा ? ते विचारात. तुमची शाळा धु म्नपान मुक्त आसा व्हय?

वकत्याक लागून आमच्या श्वासाचो िेग िाडूंक शकता? हें विचारात. आमी आमचो स्वासाचो
िेग मेजून, जर स्वासाचो िेग जास्त आसत जाल्यार एकाद्रो मनीस वनमोवनयाच्या धोक्यां त
आसा काय ना हें सोदू ं क शकतात.
खोंकली आनी थंडेचेर उपाय करपाक निे तशेच पोन्ने मागा खं यचे आसात तें विचारात.
जं तू कशे पसरतात तें विचारात. “द हें ड शेकींग गेम” खे ळून हें वशकात.

वटपी टे प, द पेन्ड्ड्युलम िा द हें ड शेकींग गेम खे ळ िा आनी कसल्याय म्हायते खातीर उपकार
करन www.childrenforhealth.org िा clare@childrenforhealth.org ह्या
संकेत
स्थळाचेर संपका करात.
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10 सांदेश णवशय 3: इम्युनायझेशन (र गाांच्या सांसगाा पासून
राखि)

1. संिसार भरां त दर िसाा लाखांनी आिय-बापूय आपल्या भुरग्ां क इम्युनायझे शन करन
भुरगीं घटमुट उरची आनी तां ची दु येंसा पासून राखि जािंचीं हाची खात्ी करन घे तात.
2. जेन्ना तुमी एक संसगीक दु येंसाक लागून बरी नासतात तेन्ना एक सुक्ष्म, अदृश्य जं तू तुमच्या
आं गां त वभतर सररल्लो आसता. हो जं तू आनीकय जं तूंक जल्म वदता, जाका लागून तुमी
दु येंत जातात
3. जं तूं आड झुजपा खातीर तुमच्या आं गां त एन्टीबोडीस नािाचे राखिदार कशे आसतात.
जेन्ना सगळे जंतू मरतात तेन्ना एन्टीबोडीस तुमच्या आं गां त दु सऱया जं तू आड झुंजपाक तयार
राितात.
4. इम्युनायझे शन तुमच्या आं गां त एन्टीजन्स घालता (इं जेक्शन िा तोंडां तल्यान). हे तुमच्या
शरीराक राखिदारा सारके एन्टीबोडीस तयार करन दु येंसा आड झुजपाक वशकयतात.
5. केन्ना केन्ना कां य दु येंसा आड लडचे खातीर, एका परस चड िेळा इम्युनायझे शन वदिन
तुमच्या शरीराक चडां त चड एन्टीबोडीस तयार करच्यो पडटात.
6. इम्युनायझे शन गोिरें , वटबी, घटस्पशा, पोलीयो आनी धनु िाा त (आनी हेर) मरि हाडपी
आनी त्ास वदिपी दु येंसां क आडािपाक उपेगा पडटा.
7. तुमचे कुडीची राखि करपाक दु येंस लागचे आदींच इम्युनायझे शन करप बरें .
8. भुरग्ां ची राखि करचे पासत अभाक आसतनाच तांका इम्युनायझे शन वदतात. जर एकाद्र्या
भुरग्ाक हें चुकत जाल्यार ताका दु सरे फािट इम्युनायझे शन वदं ि येता.
9. िेग-िेगळ्या दु येंसा खातीर िेग-िेगळ्या िेळार भुरग्ां क इम्युनायझे शन वदं ि येता.
10.जर इम्युनायझे शनाच्या वदसा अभाक िा ल्हान भुरगें दु येंत आसल्यार लेगीत ताका
इम्युनायझ कर
ं येता.
भलायकी आनी िखदा तज्ां नीं ह्या भलायकी संदेशां ची वनयाळिी केल्या आनी
ते http://www.health-orb.org ह्या ओआरबी भलायकी संकेत स्थळाचेरय उपलब्द आसात.
ह्या विशयाचेर चड म्हायती मेळोिपाक आनी हेरां क वशकोिपा खातीर हां गा कां य भुरग्ां
खातीरच्यो कायाा िळी वदल्यात.
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इम्युनायझेशन (र गाांच्या सांसगाा पासून राखि): भुरग्ाांनी
णकतें कर
ां येता?
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

स्वताच्या भाशेंत स्वताच्या उतरां नी इम्युनायझे शना (रोगां च्या संसगाा पासून राखि) विशीं
संदेश तयार करचे.
हे संदेश तोंडपाठ करचे म्हण्टकीच ते विसर
ं क जािचेना.
हे र भुरग्ांकय आनी घराच्यां क हें संदेश सां गचें.
इम्युनायझे शनाच्या वदसां खातीर पोस्टर तयार करचे आनी सगळ्यांक वदसतले अशा
जाग्ार लािचे.
गां िच्या भुरग्ां चेर हल्लो करपी दु श्ट दु येंसाचेर एक नाटकुलें तयार करात
इम्युनायझे शन हो सुपरवहरों आमची दु येंसा पासून कशे तरे न राखि करता हें दाखोिंक
वचत्ां िापरन कािी तयार करात.

इम्युनायझे शनान आडािंक जािपी गोिरें , वटबी, घटस्पशा, पोलीयो आनी धनु िाा त सारक्या
दु येंसां विशीं एक पोस्टर तयार करात.
“आं टी बॉडी” नां िाचे मायेस्त, आनी आमकां सुरवक्षत आनी तंदुरस्त दिरुंक शकपी
राखिदाराचे पात् िापरन एक कािी िा नाटकुलें तयार करात.
दर एका दु येंसा विशीं वशकून घे यात आनी जें वशकतात तें घराच्यांक आनी इश्टां क सां गात.
भुरग्ाच्या पयल्या जल्मादीसा वनमतान ताका आनी ताचे आियक परबी काडा करात.
तातूंन खु शाल कायेची आनी बऱया भलायकेच्या परबीं िां गडाच भुरग्ाच्या
इम्युनायझे शनाचे िेळा-पत्क आसचें.
इम्युनायझे शन आमची खं य खं यच्या दु येंसा पासून राखि करता ताची म्हायती एकठां य
करची.
अपंगुळ भुरग्ांक कशें तरे न आदार वदिपक जाता हाची म्हायती सोदू न काडची.
आमकां इम्युनायझे शना विशी वकतलें खबर आसा हें समजू न घे िपा खातीर एक प्रस्नािळ
तयार करन स्वताकच प्रस्न विचारात. इश्ट आनी घराच्या मदी ती प्रस्नािळ भोंिडायात.
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•
•
•
•
•
•
•

आमकां खं यची इम्युनायझे शन एका परस चड िेळा घे िचीं पडटात तें सोदू न काडात.
इम्युनायझे शन चुवकल्ल्या भुरग्ां क सोदू न काडून ती तां कां घे िपाक आदार करात.
दु येसां ची सगळ्यां त व्हड शक्त वकतें ती सोदात आनी इम्युनायझे शन कशे तरे न तां चेर मात
करता तेय सोदू न काडात.
आमच्या िगाां तल्या सगळयां भुरग्ां नी आनी वशक्षकांनीं तां चें इम्युनायझेशन घे तला काय
ना तें तपासात.
खास इम्युनायझे शनाच्यो कायाा िळी िा दीस आसा जाल्यार सोदात, जं य सगळीं भुरगीं
आनी अभाकां इम्युनायझेशना खातीर िचपाक शकतात.
आमच्या घरां त कोिेय इम्युनायझे शन चुकयला काय पळयात कारि तशें आसल्यार तां कां
आतां थंय घे िपाक मेळटलें.
आमच्या दे शां त जािपी इम्युनायझे शना विशी आनी आमी केन्ना इम्युनायझे शन कर
ं न
घे िंक शकतात ते विचारात.
आमच्या घरां त कोिाकय केन्ना खं यचेंय वजिाक धोको आवशल्लें दु येंस जाल्लें काय आनी
तां कां वकतें जालें, हें सोदू न काडात.

अदीक म्हायते खातीर उपकार
करन www.childrenforhealth.org िा clare@childrenforhealth.org ह्या संकेत
स्थळाचेर संपका करचो.

10 सांदेश णवशय 4: मलेररया

1. मलेररया हें दु येंस संसगा जाल्ल्या जळारान चाबल्यार पसरता.
2. मलेररया एक घातक दु येंस. मलेररयाक लागून जोर येता आनी मनशां मर
ं क लेगीत
शकतात, चड करन भुरगीं आनी गुरिार बायलो.
3. मलेररया पासून िाटािचे खातीर वकटनाशक-उपचार केल्ली मच्छर-दािी सकयल श्टन्हदचें
म्हण्टकीच जळारां मरतली आनी तुमकां चाबची नात.
4. मलेररयाचीं जळारां चड करन सां जेर सािन सकाळी मजगतीं चाबतात.
5. जेन्ना भुरग्ांक मलेररया जाता तेन्ना भुरग्ाच्या आं गां त मलेररयाची िाड आनी विकास ल्हिू
ल्हिू जािंक शकता.
6. मलेररयाच्या जळारां क मारपा खातीर तीन तरां चे वकटनाशक आसतात- घरां त, हिेंत आनी
उदकाचेर मारपाचे.
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7. मलेररयाचीं कां य लक्षिां म्हिल्यार खर जोर येिप, तकली उसळप, स्नायू आनी पोट दु खप,
आनी शीं खािप. बेगीनांत बेगीन तपासिी आनी उपचार जीि िाटािंक शकतात.
8. भलायकी सेिकाच्या सल्ल्यान िखदां घे िन मलेररया जािपा पासून बचाि आनी उपचार
कर
ं येता.
9. मलेररया संसगा जाल्ल्या मनशाच्या रगतां त रािता आनी ताका रक्तक्षय जािक शकता,
जाका लागून अशक्त वदसता आनी थकिो येता.
10.ज्या िाठारां त चड प्रमािां त मलेररया आसा थंय एन्टी-मलेररयाच्यो गुळयो घे िन मलेररया
आनी रक्तक्षय आडािप िा उिी जािंक शकता.
भलायकी आनी िखदा तज्ां नीं ह्या भलायकी संदेशां ची वनयाळिी केल्या आनी
ते http://www.health-orb.org ह्या ओआरबी भलायकी संकेत स्थळाचेरय उपलब्द आसात.
ह्या विशयाचेर चड म्हायती मेळोिपाक आनी हेरां क वशकोिपा खातीर हां गा कां य भुरग्ां
खातीरच्यो कायाा िळी वदल्यात.

मलेररया: भुरग्ाांनी णकतें कर
ां ये ता.

•
•
•
•
•
•
•

स्वताच्या भाशेंत स्वताच्या उतरां नी मलेररया विशीं संदेश तयार करचे.
हे संदेश तोंडपाठ करचे म्हण्टकीच ते विसर
ं क जािचेना.
हे र भुरग्ांकय आनी घराच्यां क हो संदेश पासार करचो.
मलेररया कसो पसरता आनी तो आडािपाक आमच्यां नी वकतें कर
ं येता, हें हे रां क
दाखोिंक एक पोस्टर तयार करचे.
जळारीच्या वजिीतचक्रा विशीं दु सऱया भुरग्ां क दाखोिपाक िा सां गपाक काियो िा
नाटकुलीं तयार करची.
वकटनाशक-उपचार केल्ल्या मच्छर-दािीचो उपेग आनी तां चो सां बाळ कसो करचो हें
दाखोिपा खातीर पोस्टर तयार करचे.
काियो आनी पोस्टरा िरिी जळारां नी चाबचें न्हय म्हि वकतें करचें ते सां गात.
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•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

काियो िा नाटकां िरिी भुरग्ां क दु सऱया भुरग्ां मदीं मलेररयाचीं लक्षिां कशीं िळखिप
शक्य आसा ते सां गप आनी तशें आसल्यार जाण्टट्ां नी त्या भुरग्ां क तपासिेक कशें
व्हरपाचे ते दाखोिप .
मलेररया आनी रक्तक्षयाचेर आदारीत काियो िा नाटकां तयार करात, तातूंन दं तांक
लागून रक्तक्षय कसो जाता आनी मलेररयाक लागूनय कसो रक्तक्षय जािंक शकता हे
दाखोिचे.
आमच्या समाजां तल्या जे ििां त लोहयुक्त जे िि-खाि खं यचें हाचे विशी पोस्टर तयार
करात.
जेन्ना जळारी चाबतात तेन्ना ल्हान भुरग्ांक मच्छर-दािी पोंदां रािपाक मजत करात.
मच्छर-दािी खाटीक िेिश्टस्थत लायल्या काय ना आनी ताका खं यच बुराक नात हाची खात्ी
करन घे यात.
लोकांक मच्छर-दािीच्यो खाटी वकत्याक आिडटात िा वकत्याक आिडनात तशेच
मच्छर-दािीच्यो खाटी उपेगी पडटात काय ना हाचेर तां चें मत वकतें, हाचे बद्दल काियो िा
नाटकां तयार करात.
मच्छर-दािीच्यो खाटी कशीं िापरप हें दाखोिपा खातीर एक मोहीम काडात.
मच्छर-दािीच्यो खाटी आनी तपासिे संबंदां त व्हड भुरग्ां कडे न उलोिपा खातीर एका
भलायकी सेिकाक आमच्या शाळें त आमंवत्त करात.
हे रां क संदेश पािोिपा खातीर गीत, नाच आनी नाटकाचो िापर करात.
आमच्या घरां त वकतल्या जािांक मलेररया जाल्लो? आमी मलेररया कसो आडां ि येता? चड
िेळ वतगपी उपचार केल्ल्यो मच्छर-दािी जाळीं (एलएलआयएन)आमच्यान केन्ना आनी
कशो िापर
ं येतात आनी जनेलां श्टिनींचो िापर कसो करचो आनी तीं कशीं काम
करतात? लोकां नी समाजां त केन्ना एलएलआयएन हाडूं येतात? मलेररया कसो मारता?
खास करन गुरिार बायलां क आनी भुरग्ांक मलेररया कसो धोक्याचो आसा? भलायकी
सेिक भुरगीं आवशल्ल्या बायलां क भुरग्ांक मलेररया जािचो न्हय म्हि वकतें वदतात आनी
तां का तें केन्ना मेळटा? लोह आनी लोह युक्त खािां (मां स, कां य धान्ां आनी पाचव्यो
भाज्यो) अने वमया आडािपाक कशे तरे न उपेगा पडटात? लोकां नी स्वताक आनी
एकामेकां क जळे रां च्या चाबपा पासून कशे तरे न आडां ि येता? रगतां त मलेररया आसा
काय ना हें तपासपा खातीर आवशल्ल्या ह्या खास तपासिेक वकतें म्हिटात?

अदीक म्हायते खातीर उपकार
करन www.childrenforhealth.org िा clare@childrenforhealth.org ह्या संकेत
स्थळाचेर संपका करचो.
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10 सांदेश णवशय 5: हागवि

1. हागिि म्हळ्यार वदसाक तीन िा चार फािटी पातळ भायर जािप.
2. दु शीत जे िि िा उदक, िा बुरशीं बोटां तोंडां त घातल्यार िा घाि कुलेरां िा कप
िापरील्यान जे जं तू तोंडांत ितात, ताका लागून हागिि जाता.
3. उदक आनी शरीरातलें द्रव्य उिें जाल्ल्यान शरीर अशक्त जाता. जर कुडीक द्रव्यां परत
मेळ्ळींनात जाल्यार वडहाडरेशनाक( कुडीतले उदक ना जािप) लागून हागिि भुरग्ाचो
जीि घें िक शकता.

4. वनतळ उदक िा आडसाराचें उदक िा पेज वपिंक वदिन हागििेच्या दु येंसा पासून राखि
कर
ं येता. असल्या िेळार अभाकाक सगळ्यां त चड आियच्या दु दाची गरज आसता.
5. तोंड आनी जीब सुकप, दोळे वभतर िचप, दु कां येिप ना, कात सदळ जािप आनी हातपां य थंड जािप हीं लक्षिां एका हागििेचें दु येंस जाल्ल्या भुरग्ा मदीं वदसून येतात.
अभाकाचो टाळू मोि जाता.
6. जर एखाद्या भुरग्ाक वदसाक चार िा पां च फािटी पातळ भायल्यान जाता िा भायल्यान
जातना रगत िता िा ओकूंक जाता जाल्यार ताका बेगोबेग एका भलायकी सेिका कडे न
व्हरचें.
7. ओ.आर.एस. म्हळ्यार ओरल ररहायडरेशन सोल्यूशन. ओ.आर.एस. श्टक्लनाकां नी आनी
दु कां नानी उपलब्द आसता. हागििेचेर ताबो मेळोिपाक ओ.आर.एस. वनिळ उदकां त
सारकें घोळोिचें.
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8. चडशीं हागििेचीं िखदां काम कररनात पूि स म्हयन्ा परस व्हड भुरग्ाक वझंकाच्यो
गुळयो वदल्यार हागिि बेगीन थां बता. ताचे सां गाता ओ.आर.एस.य वदिंक जाय.
9. हागििेचें दु येंस जाल्ल्या भुरग्ां क तां च्या आं गां त शक्त येिपा खातीर जाता वततले फािटी
रुचीक आनी बारीक केल्लें जे िि वदिचें.
10.अभाकाक आियचें दू द वदिन, वनतळ दिरन, लसीकरि करन घे िन (खास करन रोटा
िायरस आनी ुरुऱया आड) आनी योग् जे िि वदले जाल्यार हागििेच्या दु येंसा पासून
पयस दिर
ं येता.
भलायकी आनी िखदा तज्ां नीं ह्या भलायकी संदेशां ची वनयाळिी केल्या आनी
ते http://www.health-orb.org ह्या ओआरबी भलायकी संकेत स्थळाचेरय उपलब्द आसात.
ह्या विशयाचेर चड म्हायती मेळोिपाक आनी हेरां क वशकोिपा खातीर हां गा कां य भुरग्ां
खातीरच्यो कायाा िळी वदल्यात.

हागवि: भुरग्ाांनी णकतें कर
ां ये ता?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

स्वताच्या भाशेंत स्वताच्या उतरां नी हागििेच्या दु येंसा विशीं संदेश तयार करचे.
हे संदेश तोंडपाठ करचे म्हण्टकीच ते विसर
ं क जािचेना.
हे र भुरग्ां कय आनी घराच्यां क हे संदेश पासार करचे.
सादो मुसां खातीर सापळो तयार करन जं तू पसरािपी मुसां क आमच्या जे ििा पासून
पयस दिरचे.
पोस्टर तयार करन हागििे दु येंसाची लक्षिां सांगची.
एक नाटकुलें तयार करन भलायकी सेिकां क केन्ना मजती खातीर आपोिचें हें सां गचे.
एक सां प-वसडयेचो खे ळ तयार करन हागििेचें दु येंस कशें आडािचें हें वशकिचे .
शाळा आनी घरां खातीर ओआरएसाचो आसपाि आवशल्लें एक फस्ट-एड कीट तयार
करचे.
दोन बायलां च्या अवभनयातल्यान आपल्या हागिि जाल्ल्या भुरग्ाक बरे जां िक वकते
करपाक शकतात हाचे विशी उलयताना दाखिचें.
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•
•
•
•
•

हागििेचें दु येंस जाल्ल्या भुरग्ाच्या वचत्ाक लेबल लािपाचो खे ळ तयार करात तातूतल्यान
आमकां वडहायडरेशनची लक्षिां खबर आसा काय ना हें कळटले.
झाडांक िाडपा खातीर उदक वकतलें गरजे चें तें जािून घे यात- उदक नासल्यार झाडांक
वकतें जाता हें सोदू न काडात.
स्वताक आनी आमी राितात ती जागा वनिळ दिरात म्हण्टकीच हागििेचें दु येंस पयस
उरतले.
जं तू वकतले बेगीन पसर
ं क शकतात हें जािून घे िपा खातीर द हेंडशेकींग
(हस्तां दोलंन)गेम खे ळात.
आमच्या पालकां क विचारा तािी आपल्या आियचे दू द वकतलो तेंप मेरेन वपयेल्ले ?तशेच,
ओ.आर.एस. आनी झींक िापरन आमच्यांनी घरा कडे नच हागििेचेर कसो उपचार कर
ं
येता? खं यचीं अशीं धोक्याचीं लक्षिां आसात जाका लागून आमी एका भलायकी सेिकाची
मजत घे िंक जाय? आमकां हागिि लावगल्ली आसतना खं यचीं पेयां वपल्यार बरी? सौर
उजे चो िापर करन आमच्यां नी कशे तरे न उदक वपिपा खातीर सुरक्षीत कर
ं येता? जेन्ना
आमचे कडे न ओ.आर.एस. ना तेन्ना खं यचे पेयां सुरक्षीत आसतात? हागिि आनी कॉलेरा
म्हळ्यार वकतें आनी ते कशें पसरतात? हें प्रस्न विचारात.

फ्लाय टर े प करापा संबंदां त, द हें डशेकींग गेम िा सुयाा च्या उडिाडान उदक संसगा शून्
करपा संबंदान िा हे र खेरीत म्हायते खातीर उपकार
करन www.childrenforhealth.org िा clare@childrenforhealth.org ह्या संकेत
स्थळाचेर संपका करात
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10 सांदेश णवशय 6: उदक आनी णनतळसाि

1. साबि आनी उदक िापरन हात धु िचे. 10 सेकंदा खातीर हात एका मेकाचेर घासात,
िाऱयान हात सुकयात िा वनतळ सुक्या कपड्यान हात पुसात. बुरसो कपडो िापरीनाकात.
2. तोडां च्या वट-झोनाक (दोळे , नाक आनी तोंड) हात लािचे आदीं हात बरे तरे न धु िचे कारि
हां गा सािन तुमच्या कुडींत जंतू वभतर सरपाक शकतात. तुमच्यान जाता वततलें मेरेन वटझोनाक हात लािप टाळात.
3. जे िि रां दचे आदीं, जे िचे आदीं िा ल्हान भुरग्ांक जे िि वदिचे आदीं आनी परसा कडे न
िचून येतकच िा भुरग्ाक न्हाियतकच िा दु येंतीक आदार करतकच, हात धु िचे.
4. तुमची कूड आनी कपडे वनतळ दिरात. तुमचीं नाकटां आनी पां या बोटां , दां त आनी कान,
तोंड आनी केंस वनतळ दिरात. चपलां / श्टफ्लप-फ्लॉप जं तू आड आमची राखि करतात.
5. मनशां चों आनी जनािरांचों गू आनी मूत सरभिंतिी आसचो ना हाची काळजी घे यात
कारि हें मुस तां चेर बसून जं तूं पसरायता. संडासाचो उपेग केले उपरां त आपले हात धु यात.
6. तुमचें मुखामळ वनतळ- वनिळ दिरात. सकाळी आनी सां जेर वनिळ उदक आनी साबि
िापरुन तोंड धु यात, आनी जर तुमच्या दोळ्या मुखार मूस वगरवगरता जाल्यार तोय जागो
धु यात.
7. वनतळ आनी वलिळ उदकां त घाि हात घालूनाकात आनी िापररल्ले कप बुडोि नाकात.
जं तू पासून उदक पयस आनी सुरवक्षत दिरात.
8. सौर उजे न उदक सुरक्षीत उरता. वफल्टर करुन प्लास्टीक बाटल्यानी भरन दिरात आनी
6 िरां उपरां त वपिपा खातीर िापरात.
9. जं य शक्य आसा थंय प्लेटी आनी आयदनां धु िन तीं ितान सुकोिपाक दिरात. ितान जं तू
नश्ट जातात.
10.मुस नश्ट िा कमी कर
ं क घर आनी सरभिति, कचरो आनी हळशीके पासून मुक्त
दिरात. जो मेरेन कचरो व्हर
ं क येनात, जावळनात िा पुररनात तो मेरेन तो बरे तरे न
साठोिन दिरात.
भलायकी आनी िखदा तज्ां नीं ह्या भलायकी संदेशां ची वनयाळिी केल्या आनी
ते http://www.health-orb.org ह्या ओआरबी भलायकी संकेत स्थळाचेरय उपलब्द आसात.
ह्या विशयाचेर चड म्हायती मेळोिपाक आनी हेरां क वशकोिपा खातीर हां गा कां य भुरग्ां
खातीरच्यो कायाा िळी वदल्यात.
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उदक आनी णनतळसाि: भुरग्ाांनी णकतें कर
ां ये ता?

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

स्वताच्या भाशेंत स्वताच्या उतरां नी उदक आनी वनतळसािे विशीं संदेश तयार करचे.
हे संदेश तोंडपाठ करचे म्हण्टकीच ते विसर
ं क जािचेना.
हे र भुरग्ां कय आनी घराच्यां क हे संदेश पासार करचे.
हात कशे धु िचे हें जािून घे िपाक एक गीत वशकात.
जेन्ना वनतळ कुटू ं ब गािां त पािता तेन्ना जं तू कुटू ं बाचें वकतें जाता हे दाखोिपा खातीर एक
नाटकुले तयार करात िा जं तूंक खं य वलपपाक आिडटा हाचे विशीं एक नाटक तयार
करात.
आमची ल्हान भािंडां िेिस्थीत ररतीन हात धु िपाक जािात काय ना हाची खात्ी करन
घे यात. तां कां मदत करात.
एका िरा खातीर एका पंगडाक वनयाळात आनी तातूंले लोक वकतले फािट तां च्या
तोंडाक, तां च्या कपड्यांक िा हे र लोकां क आफुडटात हाची नोंद करात.
हाताक लागून जं तू आमच्या शरीर भर खं यच्या खं यच्या मागाां नीं पसर
ं क शकतात हाचो
विचार करात.
शाळें तले संडास वनतळ दिरपा खातीर सगळे एकठां य येिन एक येिजि आखात.
वफल्टर िापरन उदक वनिळ करपाक वशकात.
शाळे चो िाठार वनिळ आनी कोयर मुक्त दिरपा पासत एक येिजि तयार करात.
शाळें त एक वनतळसाि क्लब सुर करात.
मूस, वचकोल आनी जंतू हां चे विशीं आमी जें जािात तें आमच्या घराच्यांक सां गात.
आमचीं उदका आयदनां सदां च वनतळ आनी धापून दिरात, आनी सदां च उदक
काडपाक एका िेगळ्या आयदनाचो उपेग करात. केन्नाच आपलें कप िा हात
िापरीनाकात. आमच्या भां िंडां क आयदनातल्यान उदक कशें घे िचें हें दाखयात.
वटपी टे प तयार करपा खातीर िां गडा काम करात.
आं गां चो साबि दिरपा खातीर एक साबुनेत तयार करात.
प्लास्टीक बाटली आनी साखर िा गू िापरन एक मूसां - सापळो तयार करात.
सौर उजे चो िापर करन घरा कडे न वपिपाचे उदक वनतळ करपाक मजत करात.
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•
•
•

घाि उदक वनिळ करपा खातीर एक रें िेंचो वफल्टर तयार करात.
आमच्या सर भोितिी जािपी उदका पुरििेचो एक नकासो तयार करात आनी तें उदक
वपिपा खातीर सुरक्षीत आसा काय ना हें पळयात.
रां दपाचीं आयदनां आनी प्लेटीं ितां त सुकोिपा खातीर एक उक्ते कपाट तयार करात.
आमी आमचे हात वनतळ आनी जं तूं पासून मुक्त कशे दिरचे? आमचे हात धु िपा खातीर
आमच्या घराकडे न साबि आसा व्हय? एका थळाव्या पसऱयाचेर साबिाचें मोल वकतलें
आसता? आमचीं शरीरां कशी वनिळ दिरची? आमचे दां त कशे ब्रश करचे? जं तू खं यच्यान
येतात, खं य राितात आनी कशे पसरतात? मूस कशे जगतात, खातात आनी उपजतात?
मूस आपल्या पायां चेर हळशीक कशे व्हरतात? आमचे उदकाचे स्रोत खंयचे? आमच्यांनी
घाि उदक, वपिपा खातीर सुरक्षीत कशें कर
ं येता? आमच्यां नी प्लास्टीक बाटल्यो खं य
मेळोंि येतात? कसल्या तरे च्या कपड्याचो िापर उदक वफल्टर करपाक िापर कर
ं येता?
जे िि तयार करतना घरां तलें लोक कसली वनतळसािेचो मंत् िापरतात? घरां त िा हे र
पररसरां त असल्यो खं यच्यो सुिाती आसात जं य सगळ्यां त चड जं तू आसूंक शकतात? हें
विचारात.

फ्लाय टर े प करपा संबंदां त, उदक जं तू मुक्त करपाक सौर उजे चो िापर करपाच्या संबंदान,
सेंड (रें िेंचो) वफल्टर कसो तयार करचो, िॉश वमट्ट िा वटपी टे प िा हे र कसलेय म्हायते खातीर
उपकार
करन www.childrenforhealth.org िा clare@childrenforhealth.org ह्या
संकेत स्थळाचेर संपका करात
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10 सांदेश णवशय 7: प शि

1. जें अन्न आमकां सक्रीय दिरता, जें अन्न आमची िाड करता, जें अन्न आमकां वतकवतकी
वदता, तेंच बरें अन्न आमच्या कुडीक बळीश्ट करता.
2. जेन्ना आमी उण्या प्रमािांत जे ितात िा खू ब प्रमािां त अचरट-बचरट (जंक ) खाि खातात,
तेन्ना कुपोशि जाता. हें टाळचे खातीर जे ििा िेळार सगळ्यानीं िां गडां बसून योग्
प्रमािान पोशक जे िि जे िचें.
3. भुरगीं बरे तरे न िाडटात काय ना हें पळोिपा खातीर 2 िसाा सकयल्या भुरग्ां क दर
म्हयन्ाक 5s-सकल्या भलायकी केंद्रां त व्हरन तां चें िजन काडचें.
4. भुरगीं जर बारीक जायत िा सुजत िा िोग्गी िोग्गी जायत जाल्यार तांकां बेगोबेग भलायकी
सेिकां क दाखोिपाची गरज आसता.
5. जेन्ना भुरगीं दु येंत पडटात तेन्ना तां ची भूक मरता. तां का सूप िा हे र पेयां वपिपाक वदिचीं
आनी भलायकी सुधारतना सदचे परस चड जे िि वदिचें.
6. जल्मा सािन 6 म्हयन्ा वपराये मेरेन भुरग्ां खातीर, आियचें दु दच म्हळ्यार खरें जे िि
आनी पेय. तें तांका सवक्रय करता, िाडयता आनी तकतकी वदता.

7. 6 म्हयन्ा उपरां त भुरग्ाक आियचें दू द आनी वपठी केल्लें िा िाटू न वदल्लें घरािे अन्न
वदसां तल्यान 3 िा 4 फांिटी वदिंचें आनी तशेंच दर जे ििां च्या मदल्या िेळार वकदे य
खािंक वदिचे.
8. दर आठिड्याक तरे किार रं गाचें सैवमक अन्न खािप हो वनरोगी संतुलीत आहार घे िपाचो
सगल्यां त बरो मागा.
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9. तां बडीं, हळडु िीं आनी पाचिीं फळां आनी भाजयो मायक्रोन्ुवटर एं टसान भररल्लीं आसतात.
हे मायक्रोन्ुवटर एं ट बारीक आसतात आनी आमचे नदरे क पडनात पूि ते आमची कूड
बळीश्ट करतात.
10.खािपा-जे िपाचे अन्न बरें तरे न धुं िन खायात म्हण्टकीच दु येंसा आनी दु ख्खा पासून राखि
जातली. वशजयल्लें अन्न बेगीन सोपयात िा योग् तरे न सां बाळू न दिरात.
भलायकी आनी िखदा तज्ां नीं ह्या भलायकी संदेशां ची वनयाळिी केल्या आनी
ते http://www.health-orb.org ह्या ओआरबी भलायकी संकेत स्थळाचेरय उपलब्द आसात.
ह्या विशयाचेर चड म्हायती मेळोिपाक आनी हेरां क वशकोिपा खातीर हां गा कां य भुरग्ां
खातीरच्यो कायाा िळी वदल्यात.

प शि: भुरग्ाांनी णकतें कर
ां येता?
•
•
•
•

•
•
•

•

स्वताच्या भाशेंत स्वताच्या उतरां नी पोशिा विशीं संदेश तयार करचे.
हे संदेश तोंडपाठ करचे म्हण्टकीच ते विसर
ं क जािचेना.
हे र भुरग्ां कय आनी घराच्यां क हे संदेश पासार करचे.
भुरग्ां च्या िाडीचो तकटो सोदू न हाडात आनी पळयात. हे र भुरगीं आनी एका ियस्क
मनशाक मजतीक घे िन ताच्या दर एका ओळीचेर अभ्यास करात. हाका केन्ना केन्ना (रॉड
टू हे ल्थ चाटा य ) भलायकेचो मागादशाक तकटो म्हिटात आनी तें तुमच्या भलायकी केंद्रां त
उपलब्द आसतात.
एका भलायकी केंद्रां त िचात आनी भुरग्ां चें िजन काडटना पळयात आनी तां ची
िजनां ची िाड तकट्ा चेर नोंद करात.
भलायकी केंद्राचेर िचून अभाकां चें आनी भुरग्ां चें िजन आनी लां बीं काडटना पळयात.
जर खं यय भुरगीं कुपोशीत आसात िा आसूं येतात आनी तशें आसल्यार तां का मजत
करपाक वकतें कर
ं येता हाचेर चचाा करात.

र वदसा िा दर आठिड्याक आमी घरां त वकतें खाता? दर आठिड्याक आमी वकतले
वनसरगीक रं ग खातात? आमची योग् िाड जािपाक आमच्या घरातल्या दर एकल्याक
योग् प्रमािात अन्न मेळटा काय ना जातूतल्यान आमी सवक्रय जातली,सारकी िाडटली
आनी वतकवतकीत जातली ? आमकां कशें कळटलें? खास करन असो एकादो जाण्टो िा
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•

•

तरिाटो आसा जाका तो/तें वकतलें कमी जे िता हें दाखोिन वदिपाची गरज आसा? हाची
नोंद करन दिरात.
अन्न खािन केन्नाय कोि दु येंत पडला काय हाचे विशी हे रां क विचारात आनी तां च्यों काियों
आयकात.
भुरग्ाक कुपोशि जाला हें तांकां कशें कळटा हें पालकांक, भलायकी सेिकाक िा
संबदीतां क विचारात.

अभाक आनी भुरग्ां भलायकेक िायट अश्या जे ििां -खािाचो वचत्ां -तकटो काडात आनी
ताचे मुखार ती खािां िायट वकत्याक हें बरयात.
6 म्हयन्ा उपरां त भुरग्ांक पयलें जे िि वदतना तांच्यो आियो तां का कसलें खाि वदतात
हें सोदू न काडात. तीं वकतले फािटी आपल्या भुरग्ां क खाियतात? तािी आपलो जापो
नोंद करन दिर
ं येतात आनी उपरां त इश्टां िां गडा मेळून पररिाम दाखोिपी एक तकटो
कर
ं येता.
समाजां तल्या चडां त चड लोकां खातीर खं यचीं विटामीन युक्त खािां उपलब्द आसात
आनी तीं कशीं तयार करतात (बाजारां त िा घरां त) हें सोदू न काडात.
जे िि कशें तयार करतात, प्लेटी आनी आयदनां कशीं धु िन सुकयतात आनी जे िि
रां दपी मनीस आपले हात सारके धु ता काय ना हाचे वनररक्षि करात.
आठिड्यातल्या दर वदसा आमी जीं खािां खातात तां चीं वचत्ां काडात आनी/िा बरयात.
आमच्यां नी वचत्ांक रं ग भर
ं येतात िा दर एका खािा खातीर रं गीत लेबल कर
ं येता.
6 म्हयन्ा उपरां त भुरग्ां क पयलें जे िि वदतना तां च्यो आियो तां कां कसलें खाि वदतात
हें सोदू न काडात. तीं वकतले फािटी आपल्या भुरग्ां क खाियतात? तािी आपलो जापो
नोंद करन दिर
ं येतात आनी उपरां त इश्टां िां गडा मेळून पररिाम दाखोिपी एक
तकटो कर
ं येता.
अभाक आनी ल्हान भुरग्ां खातीर खं यचीं खािा बरीं िा िायट आनी वकत्याक हें वशकात.
आमी ह्या खािां चीं वचत्ा काडूं येतात आनी आमचे पररिाम दाखोिपी एक वचत्-तकटो
तयार कर
ं येता
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•

भुरग्ा िाडीचो तकटो एक भुरगें सारकें िाडटा काय ना हें समजू न घे िपाक कशी मजत
करता हें विचारात. जे िि ताजें दिरपा खातीर खािा सुकोिप िा बाटली-बंद करुन िा
आनी हे र कसल्यो पद्दती िापरुं येतात? वनसगीक रं गीत जे िि जे िप हें वकत्याक म्हत्वाचें?
मनीस दु येंत आसतना िा ताचे उपरां त खं यची खािा खािप तां चे खातीर बरें ? हें विचारात.
भलायकी सेिका कडल्यान स्तनपानाचे म्हत्व आनी तो एक सगळ्यां त बरो पयाा य वकत्याक
हें जािून घे यात.
एकाद्या दु येंत पवडल्ल्या भुरग्ाक बरें जे िि आनी पेय वदिपा खातीर आमच्यान वकतें कर
ं
येता, हें विचारात.
आमच्या समाजां त िा आमच्या इश्टां मदीं खं यच्यो आियो आपल्या अभाकाक स्तनपान
करतात आनी वकत्याक, हें सोदात? जशें जशें भुरगें व्हड जाता तशें तशें आियचें दू द कशें
बदलता, हें विचारात. अभाकाच्या भलायके खातीर बाटली वकत्याक धोक्याची जां ि येता?
एकादें जे िि िायट जाला आनी तें खािपा खातीर सुरक्षीत उर
ं क ना हें कशें समजून घे िचें
तें ल्हान भुरग्ां नी तां च्या भािंडां क आनी हे रां क विचार
ं न घे िचें.

अदीक म्हायते खातीर उपकार
करन www.childrenforhealth.org िा clare@childrenforhealth.org ह्या संकेत
स्थळाचेर संपका करचो.

10 सांदेश णवशय 8: दां त

1. लाखांनी भुरग्ांच्या शरीरां त दं त आसतात. ज्या भागात हे दं त आसतात ताका आतकडी
म्हिटात. आमी जे विल्ले जे िि शरीर िापरता ते हां गां आसता.
2. वकतल्याशाच तरां चे दं त आमच्या आं गां त रािंक शकतात: रािंड िॉमा, श्टव्हप िॉमा, हूक िॉमा
आनी वबल्हाझीया(वशस्तोसोवमयासीस). हां चे भायर हे रय आसात.
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3. दं त आमकां दु येंत आनी अशक्त कर
ं क शकतात. तांकां लागून पोटां त दु खप, खोंकली,
जोर आनी हे र दु येंसां जांि येतात.
4. दं त तुमच्या आं गात आसूं येतात पूि ते आसात हें तुमकां कळचें ना. कां य िेळा परसाकडे न
ितना तुमकां दं त वदसूं येतात.
5. दं त आनी ताचीं तातयां िेगिेगळ्या मागाां नी आमच्या कुडींत वभतर सरपाक शकतात. कां य
दं त आमच्या जे ििां तल्यान आनी दु शीत उदका सारक्या पेयां तल्यान लेगीत कुडींत वभतर
सरतात. उकत्या पायांक लागूनय दं त वभतर सरतात.
6. वड-िॉमींग गुळयो िापरन दं त मारप सोपें आनी सिाय. भलायकी सेिक ह्यो गुळयो दर 6
िा 12 म्हयन्ां नी िा कां य दं ता खातीर ताच्याकय चड िेळा वदतात.
7. दं ताची तातयां गु आनी मुतां त राितात. संडास िापरतकच उदक घालून सामको वनिळ
करात. तुमी परसा कडे न ितकच िा तुमच्याकय ल्हान भुरग्ाक परसा कडे न िचपाक
मजत करतकच, साबिान हात बरे करन धु यात.
8. दं त तुमच्या शरीरात िच्चे न्हय म्हुिून परसा कडे न ितकच आनी जे िि रां दचे पयले, जे िचे
िा वपिचे पयलीं साबिान हात धु िन घे िचें तशेच फळां आनी भाजयो धु िन घे िच्यो आनी
पायां त मोचे घालचे.
9. कां य दं त मातयेंत आसतात, ताका लागून मातयेक हात लायल्यार साबिान हात धु िचे.
10.जेन्ना तुमी फळां आनी भाजयो धु तात, तेन्ना असले उदक िापरात जातून मनशाची विश्टा
आसप शक्य ना.
भलायकी आनी िखदा तज्ां नीं ह्या भलायकी संदेशां ची वनयाळिी केल्या आनी
ते http://www.health-orb.org ह्या ओआरबी भलायकी संकेत स्थळाचेरय उपलब्द आसात.
ह्या विशयाचेर चड म्हायती मेळोिपाक आनी हेरां क वशकोिपा खातीर हां गा कां य भुरग्ां
खातीरच्यो कायाा िळी वदल्यात.

दां त: भुरग्ाांनी णकतें कर
ां येता?
•
•
•
•
•
•
•
•

स्वताच्या भाशेंत स्वताच्या उतरां नी दं तां विशीं संदेश तयार करचे.
हे संदेश तोंडपाठ करचे म्हण्टकीच ते विसर
ं क जािचेना.
हे र भुरग्ांकय आनी घराच्यां क हे संदेश पासार करचे.
आमची प्रस्नािळ घे िपा खातीर िोट विथ युिर वफट िापरात आनी तुमकां दं तां विशीं
वकतलें खबर आसा हें सोदू न काडात.
दं ता िेली कािी आयकून ,तें न जािपाक आमी कशें हात धु िन आनी सदांच पायां त मोचे
िापरन स्वताची राखि कर
ं क शकतात ते समजू न घे यात.
आमचे शाळें त जे िि कशें तयार करतात आनी आमचो रां दपी कशे तरे न जे िि सुरक्षीत
आनी दं त मुक्त दिरता तें सोदू न काडात.
गुिां तल्यान दं त मातयेंत आनी उदकां त िच्चे न्हय म्हि सदां च संडासाचो िापर करात.
आमचे हात बरे तरे न धु िपा खातीर आमकां साबि, उदक आनी वनतळ कपड्याची गरज
आसता.
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•
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•
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आमच्या घरातले लोक दं तां विशीं वकतें जािात हें पळोिपा खातीर एक सिेक्षि करात.
दु श्ट दं त घरां तलें जे िि चोरपाक येता आनी ते िाटािपाक भुरगीं तां कां कशीं आडायतात
हाचेर आदाररत एक नाटकुलें तयार करात.
हरिी भाजी खािचे आदीं ती धु िन घे िचीं, मां स आनी जे िि सारकें वशजोिन घे िचे, जाका
लागून जे िि दं तां पासून सुरक्षीत कशें उरतलें हें दाखोिपा खातीर एक पोस्टर तयार
करात.
वटपी टे प आनी हें ड िॉवशंग स्टे शन घरचीं, िगा िा पंगड हां चें खातीर कशें तयार करचे हें
समजून घे िंचें.
दं त पसरपा पासून कशे आडािचे िा आमी केन्ना आनी कशे हात धु िचे हें सां गपी एक
गीत तयार करात.

भाज्ज्ों आनी फळां खािचे आनी रां दचे आदी धुं िपाची याद कर
ं क एक पोस्टर तयार
करात.
आमच्यानी कशे तरे न दं त पसरपा पासून आडां ि येता हें दाखोिपा खातीर एक नाटकुले
िा कठपुतळी खे ळ तयार कर
ं येता.
दं तां विशीं आमचें वगन्ान तपासून पळोिपा खातीर एक वफल इन द ब्लेंक्स गेम तयार
करात आनी खे ळात िा आमी वकतें करचें आदीं हात धु िचे आनी वकतें केले उपरां त हात
धु िचे हें जािा काय ना तें तपासपा खातीर एक प्रस्नािळ तयार करन घे यात. मजती खातीर
सकयल वदल्ल्या प्रस्नां चो िापर करात.
आमी जें खाि खातात तें आमची कूड कशी िापरता? आमची व्हडली आं तडी वकतली
लां ब आसा? दं त आमचें खाि कशे खातात? एक टे पिॉमा वकतलो लां ब जां ि येता? तुमी
वकतल्या तरां च्या दं तां विशीं जािात? तुमी राितात त्या िाठारां त कसले तरे चे दं त
सादारिपिान मेळटात? तुमकां दं त जाल्यात हें कशें कळूं येता? तुमकां डी-िॉमींग गुळयो
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खं य मेळूं येतात आनी त्यो कोिे घे िपाची गरज आसा? दर वदसा एक दं त वकतलीं तातयां
घालूंक शकता? दं त आमच्या कुडींतल्यान विटामीन-ए तशेच दु सरे खािय शोशूंक
शकता- आमकां विटामीन-ए,ची वकत्या खातीर गरज आसा, हें सोदू न काडात. दं तां च्या
वपलां क लािे म्हिटात. खं यच्या दं ताचो लािे आमच्या कातींतल्यान आमच्या कुडीत वभतर
सरता? संडास िापरतकच उदक घालून गू-मुत सारके धु िन उडयल्यार दं त पसरपा पासून
राखि जां ि येता? आमच्या शाळें त डी-िॉमींग दीस आसात? ते केन्ना आसात? सगळे
एकाच वदसाक डी-िॉमींग गुळयो वकत्याक घे तात? संिसारां त वकतल्या भुरग्ां मदीं दं त
आसात? आमी दं त पसरािपाचे आडािप हें वकत्या खातीर म्हत्वाचें? आमची पाचन वक्रयाती कशी काम करता आनी दं त कशे तरे न वतका काम करपा पासून आडायतात? दं तां चें
तातें वकतलें ल्हान आसता? तुमी जािा आवशल्ली सगळयां त ल्हान िस्त खं यची? उदक
वनिळ आसा काय घाि हें आमच्यांनी कशें सां गूं येता? झाडां क िाडपा खातीर वकतें जाय
पडटा? आमच्या झाडां खातीर सुरक्षीत अशें सारें कशें तयार कर
ं येता?
वटपी टे प िा हेंड िॉवशंग स्टे शन िा वफल इन द ब्लेंक्स गेम, िा हे र खे रीत म्हायते खातीर
उपकार
करन www.childrenforhealth.org िा clare@childrenforhealth.org ह्या
संकेत स्थळाचेर संपका करात.

10 सांदेश णवशय 9: अपघात आनी दु खापत

1. रानचीं कुड भुरग्ां खातीर सदां च असुरवक्षत. तां कां उजो आनी वतक्ष्ि िा जड िस्तीं
कडल्यान पयस दिरात.
2. रान्नीच्या धुं िरा पासून भुरग्ां क पयस दिरचो. त्या धुं िरान हे र दु येंसा आनी खोंकली जाता.
3. खं यचीय विखारी िस्त भुरग्ां पासून पयस दिरपाक जाय. पोरण्या वशत पेयां च्या
बाटल्यां नी विख दिरचें न्हय.
4. जर भुरग्ाक उजो लागून घाय जायत, जाल्यार दु ख उिी जाता म्हिसर उजो लावगल्ल्या
जाग्ार (10 वमनीट िा चड) थंड उदक घालीत रािचें.
5. मोटार आनी सायकल अपघातान दर वदसा भुरग्ां क दु खापत िा मरि येता. सगळ्या
िाहनां कडल्यान सािध रािचें आनी हे रांकय हो संदेश वदिचो.
6. सुरयो, कां च, विजे चे प्लग आनी तार, श्टखळे , वपनीं अश्यां ल्हान भुरग्ांक दु खापत जां िक
शकपी िस्तीं पयस दिरात.
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7. ल्हान भुरग्ांक माती िा हे र ल्हान िस्ती (दे खीक: नािीं, बटन, आदी) तोंडांत घालपा पासून
िा तोंडा लागसार व्हरपा पासून आडायात कारि ह्या िस्तींक लागून ती घुस्मटू क (फुगार)
शकतात.
8. भुरग्ां क उदका लागी (न्हं यो, तळीं , बां यो) खेळपाक आडायात कारि ते तातूंत पडूं
येतात.
9. घर िा शाळे खातीर एक फस्ट ऐड बॉक्स तयार करात. (साबि, कातर, वडसइन्फेक्ं ट
आनी एं टीसेप्टीक, क्रीम, कापूस, थमोमीटर, बेंडेजस/प्लास्टर आनी ओ.आर.एस.)
10.जेन्ना तुमी तुमच्या ल्हान भुरग्ा िां गडा खं यच्याय नव्या सुिातेर ितात तेन्ना सािध रािात.
भुरग्ां क धोको आसूं येता अशा गजालींचेर नदर दिरात.
भलायकी आनी िखदा तज्ां नीं ह्या भलायकी संदेशां ची वनयाळिी केल्या आनी
ते http://www.health-orb.org ह्या ओआरबी भलायकी संकेत स्थळाचेरय उपलब्द आसात.
ह्या विशयाचेर चड म्हायती मेळोिपाक आनी हेरां क वशकोिपा खातीर हां गा कां य भुरग्ां
खातीरच्यो कायाा िळी वदल्यात.

अपघात आनी दु खापत: भुरग्ाांनी णकतें कर
ां येता?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

स्वताच्या भाशेंत स्वताच्या उतरां नी अपघात आनी दु खापतीचेर संदेश तयार करचे.
हे संदेश तोंडपाठ करचे म्हण्टकीच ते विसर
ं क जािचेना.
हे र भुरग्ांकय आनी घराच्यां क हे संदेश पासार करचे.
विखाळ िस्ती सां बाळू न दिरपा खातीर पोस्टसा तयार करात: तां चो सां बाळ कसो करचो,
तां चेर नां ि बरोिचें आनी भुरग्ां कडल्यान पयस दिरचें.
कोिाकय दु खापत जाल्यार िखदां िापर
ं क फस्ट एड वकट करात.
भुरग्ां खातीर सुरक्षीत अशीं खे ळिीं तयार करचीं.
न्हयो िा तळीं अशा उदकाच्या सुिां तीं कडे न आकां ताच्या िेळार िापरपा खातीर एक दोरी
आनी उदकाचेर उफेिपी िस्त(बोये) तयार करची.
आमच्या शाळे खातीर एक फस्ट ऐड स्टे शन तयार करचें.
भुरग्ां च्या सुरक्षेचेर म्हायती वदिपाक एक मोहीम काडची.
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आमच्या िाठारां त खं य खंय उदकाच्या सुिातां चेर भुरगीं बुडपाचो धोको आसा आनी तशेच
भुरग्ां क सुरक्षीत दिरपाक वकतें कर
ं येता हाचेर एक सिेक्षि करचें .
घराकडे न जािपी अपघाताच्या विशीं “बट िाय” (but why) हो खे ळ खे ळचो.
आमचे घर सुरक्षीत कशें कर
ं जाता हाचेर विचार करचो आनी तें विचार पोस्टसा, वगतां
आनी नाटकुलीं हां च्या माध्यामां तल्यान हें राकय सां गचें.
एका भलायकी सेिका कडल्यान घर आनी शाळे तल्या प्रथोमो उपचार पेटलात वकतें वकतें
आसपाक जाय तें विचारन घे यात.
एका पोस्टरां त िा एका वचत्ाच्या माध्यामां तल्यान “स्पॉट द डें जर” (spot the danger) हो
खे ळ तयार करन खे ळात आनी आमी सगळ्या तराचे अपघाताचे बद्दल जािात काय ना
तें पळयात.
भुरग्ां च्या रस्त्या -सुरक्षेची म्हायती वदिपाक एक मोहीम सुर करात.
भुरग्ाचो सां बाळ करतना आमी भुरग्ाच्या सुरक्षे बद्दल जागृत आसात हें त्या घडिुकेचो
अवभनय करन दाखयात.
आकां ताच्या िेळार गरजेक पडपी प्रथोमो उपचार पेटुलां बद्दल वशकात. रोल-प्लेतल्यान
प्रथोमो उपचार पेटलाचो िापर करुंक वशकात आनी हें वगन्ान हे र घराच्यां क आनी
इश्टां क पासार करात.
नकाशाच्या आदारान घरा वभतर ल्हान भुरग्ां क आवशल्ले धोके सोदू न काडात . ताची नोंद
करात.
दु खापतीचे धोके हाचे विशीं आपले कडे न आवशल्लें वगन्ान व्हडां िां गडाच ल्हान भुरग्ां
मदीय पासार करात.
अभाक जेन्ना ताळ्यात वकदें य अडकुन िा आनी खं यच्याय कारिां क लागून घुस्मट्टा तेन्ना
वकतें करचें तें वशकात आनी आपले पालक, आजो-आजी आनी भां िडांकय दाखयात.
अपघात क्षेत् जागे जं य सहजपिान उजो लागू येता, कोिय पडूंक शकतात, बुडपाची
शक्यता आसता, रस्त्यार येरादारी चड आसता ते जागे सोदू न काडात.
घरां त उजो लागपाची शक्यता वकतली आसा तें विचारात? कोिाकय उजो लागल्यार आमी
वकतें कर
ं क शकतात? रां दचें कुडीतल्या गरम िस्तू आनी द्रव्या पासून भुरग्ां क पयस
कशें दिर
ं येत? आमच्या समाजां त लोक भुरग्ां क आनी अभाकांक अशा अपघाती
गजालीं पासून पयस दिरतात काय? जर “हय”, जाल्यार कशें? व्हड मनशांच्याकय अभाक
आनी ल्हान भुरग्ांक घुस्मट (फुघासां ि) जािपाचो धोको चड प्रमािां त वकत्याक आसता?
स्वताचो जीि धोक्यां त घावलनासतना , उदकां त बुडपी मनशाक आमच्यान कशी मजत
कर
ं येता?

वटपी टे प कशी करपाची िा प्रथम उपचार पेटयेंत वकतें आसचें िा दे ख म्हि समजून घे िपाक
धोके
िळखा
िेले
पोस्टर
ह्या
आनी
हे र
म्हायते
खातीरwww.childrenforhealth.org िा clare@childrenforhealth.org ह्या
संकेत
स्थळाचेर संपका करात.
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10 सांदेश णवशय 10: एच.आय.वी आनी एड् स

1. आमचें शरीर खरें च अजापाचे आसा. दर वदसा आमी स्वास घे तना, जे ितना, वपतना िा
कोिाकय आफुडटना संपकाां त येिपी जं तूं पासून जािपी रोगां कडल्यान विंगड-विंगड
तरां नी आमची राखि करता.
2. एच.आय.िी. नां िाच्या जंतूक आमी “िायरस” म्हिटात. आमच्या शरररातली प्रवतकार
शक्ती नश्ट करपाची म्हाभयानक गजाल हो िायरस करता.
3. विज्ानीकां नी आतां मेरेन एचआयव्ही चेर ताबो मेळोिपाक कां य िखदां चो सोद लायला
पूि अजू न कोिच ताका पुरायपिान मनशाच्या आं गां तल्यान काडून उडोिपाचो मागा
काडूंक शकलोना.
4. जर एच.आय.िी. िायरसाची लागि जायत आनी जर ताचेर कां यच उपाय कर
ं क नासत
जाल्यार त्या िायरसाचे रुपां तर एड् सात जाता. एडडस म्हळ्यार साबार दु येंसां चो एक पंगड
जो शरीराक दु बळें करीत िता.
5. एच.आय.िी. अदृश्य आसता. तो रगतां त आनी संभोग करतना तयार जाल्ल्या कां य द्रव्यां नी
रािता. हाची लागि (1)संभोग करतना, (2) संसगा जाल्ल्या आिय पासून वतच्या भुरग्ाक,
(3) रगतां तल्यान जां ि येता.
6. लोक स्वताक एड् सा पासून िाटोिपाक मागा आपिायतात तें (1)संभोग कररनासतना, (2)
आपल्या जोडीदाराकडे न प्रामािीक रािन, (3) संभोग करतना कंडोम िापरन.
7. एच.आय.िी. आनी एड् स जाल्ल्या मनशां िां गडा तुमी खे ळपाक शकतात, जे िपाक
शकतात, वपिपाक शकतात, हात धरपाक शकतात िा िेंग मारपाक शकतात. ह्यो
सगळयो वक्रया सुरक्षीत आसात, हातुंतल्यान हो िायरस दु सऱयाक जायना,
8. एच.आय.िी. आनी एड् स जाल्ले लोक कां य िेळार वभयेल्ले आनी दु खेस्त आसतात. हे रां
सारकेंच तांका आनी ताच्या घराच्यांक मोग आनी फाटबळाची गरज आसता. तां िी ताच्या
वचंत्ते विशीं उक्ते पिान उलोंिक जाय.
9. स्वताक आनी हे रां क मजत करचे खातीर, ज्या लोकांक वदसता तांका एच.आय.िी िा एड् स
आसा, तािीं तपासिी आनी सल्लो घे िपा खातीर हॉस्पीटलां त िचूंक जाय.
10.चडां त चड दे शांनी एच.आय.िी. ग्रस्त आवशल्ल्या मनशांक मजत आनी फाटबळ मेळटा.
भलायकी आनी िखदा तज्ां नीं ह्या भलायकी संदेशां ची वनयाळिी केल्या आनी
ते http://www.health-orb.org ह्या ओआरबी भलायकी संकेत स्थळाचेरय उपलब्द आसात.
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ह्या विशयाचेर चड म्हायती मेळोिपाक आनी हेरां क वशकोिपा खातीर हां गा कां य भुरग्ां
खातीरच्यो कायाा िळी वदल्यात.

एच.आय.वी. आनी एड् स: भुरग्ाांनी णकतें कर
ां ये ता.
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स्वताच्या भाशेंत स्वताच्या उतरां नी एच.आय.िी. आनी एड् सा विशीं संदेश तयार करचे.
हे संदेश तोंडपाठ करचे म्हण्टकीच ते विसर
ं क जािचेना.
हे र भुरग्ांकय आनी घराच्यां क हे संदेश पासार करचे.
एच.आय.िी. आनी एड् सा विशीं पत्क आनी हे र म्हायती एकठां य करात आनी आमच्या
िाठारां त सगळ्यां क िाटात.
एच.आय.िी. आनी एड् साचेर आवशल्ल्या प्रस्नां च्यो जापो मेळोिपाक एका भलायकी
सेिकाक आमचे शाळें त आपयात.
आमच्या समाजां त एड् साचो संसगा जाल्ली भुरगी आसत जाल्यार तांकां मजत करपाक
मागा सोदात.
“द लायफ लायन गेम” हो खे ळ खे ळात आनी वकतें केल्यार आमकां एच.आय.िी.चो संसगा
जां ि येता तें सोदू न काडात.
खं यच्या गजालींतल्यान एच.आय.िी एका मनशा कडल्यान दु सऱयाक जां ि येता हाचेर एक
“’ट्रू ऑर फॉल्स” खे ळ तयार करन खे ळात. वनमािे कडे न चड म्हायते खातीर प्रस्न
विचारपाक मेकळीक वदयात.
आमची खास नातीं आनी लैंगीक भािना विशीं उलोिपाक मजत करपा खातीर “लायफ
श्टस्कल्स” ( वजिीत-कौशल) वशकात.
“श्टफ्लट ऑफ होप” हो खे ळ खे ळात आनी आमच्या खास इश्टां नीं एच.आय.िी पासून
स्वताक राखचे खातीर वकतें करचें हें सोदू न काडात.
एका एच.आय.िी. िा एड् स जाल्या मनशाक कसले त्ास भोगचे पडटात तें वचतात आनी
ताका आमच्यान कशे तरे न मजत कर
ं येता हाचेर विचार करात.
स्वताक एच.आय.िी जाल्ल्याचें सिंग करात आनी एका एच.आय.िी जाल्ल्या मनशाची
जीि वकतें ताचो अिभि घे यात.
एच.आय.िी जाल्ले मनीस आनी तांका जािपी त्ासां बद्दल आयकून घे यात आनी ताचेर चचाा
करात.
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आमकां एच.आय.िी आनी एड् सा बद्दल वकतें खबर आसा हें एक प्रस्नमाळ तयार करन
सोदू न काडात.
आमच्या िगाां त आमच्या एच.आय.िी आनी एड् सा संबंदी प्रस्नां खातीर एक प्रस्न पेटी सुर
करात.
आमच्या शाळे खातीर एच.आय.िी आनी एड् सा विशीं एक पोस्टर तयार करात.
वमना नािाचें चली िा राजीि नािाचो चलो आनी ताची आिय वजका एच.आय.िी.चो संसगा
जाला, आनी ए.आर.टी (एन्टी ररटर ोिल थेरापी) घे िपा खातीर कशे तरे न वमना वतका
हॉश्टस्पयलां त िचपाक तयार करता तें दाखयात.
आमच्या शाळें त आनी आमच्या घरां त एक एच.आय.िी आनी एड् स विशी जागृताय
हाडपाक एक एच.आय.िी आनी एड् स एक्शन क्लब सुर करात.
आमची प्रवतकार शक्ती प्रिाली कशी काम करता? कसले तरे चें जे िि आमच्या प्रवतकार
शक्तीक सतत कायारत आनी बळीश्ट करपा खातीर मजत करता? एच.आय.िी म्हळ्यार
वकतें आनी एड् स म्हळ्यार वकतें? ह्या अक्षरां चें पुिा स्वरप वकतें? एकाऱद्याक आपिाक
एच.आय.िी आसा म्हि कळटकच वकतें जाता? एकाऱद्याक एड् स जातकच वकतें जाता?
एच.आय.िी एका मनशा कडल्यान दु सऱया मनशा कडे न कसो पासार जाता? तो कसो
पासार जािंक शकना? ताचे पासून आमी स्वताचे कशे तरे न रक्षि कर
ं क जाय ?
एच.आय.िी जाल्ल्या लोकांक कशे तपासतात आनी िखदां वदतात? एका आिय कडल्यान
वतच्या अभाकाक एच.आय.िी िच्चो न्हय दे खून िखदां कशे तरे न मजत करतात? एआरटी
(ART- एन्टी ररटर ोिल थेरापी) कशे तरे न काम करता आनी ती केन्ना घेिची? आमची
इश्टागत केन्ना आनी कशी लैंगीक नात्यांन बदलूंक शकता? कंडोम कसो िापरचो?
(दादलो/बायल) आमच्या एच.आय.िी जाल्ल्या इश्टां क आनी घरच्यां क बरे तरे न जगपाक
वकतें कर
ं येता? एच.आय.िी आनी एड् स जाल्ल्या लोकांक मजत करपी सगळ्यां त लागीचें
श्टक्लनीक खं यचें?

द लायफलायन गेम िा द श्टफ्लट ऑफ होप िा ट्रू ऑर फॉल्स खे ळाच्या एका दे खी खातीर िा
आनी कसल्याय म्हायते
खातीर www.childrenforhealth.orgिा clare@childrenforhealth.org ह्या संकेत
स्थळाचेर संपका करात.
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