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ఇండెక్స్
పిల్లు
ల
నేర్చు కోడానికి మరియు పంచుకోటానికి 100 ఆరోగ్య సందేశాలు, చాలా
సంపుల్ గా, ఉపయోగ్పడే అవగాహన సందేశాలు. ఇవి 8-14 సంవత్స రాల్
మధ్య పిల్ల్
ల కోసం ఉదేేశంచబడినవి. అంటే ఇందులో టీనేజ్ కి రాబోతునన
10-14 ఏళ్ ల పిల్లు
ల కూడా ఉంటార్చ. మా ఉదేశ
ే ంలో 10-14 సంవత్స రాల్ పిల్ల్
ల కి
ఈ సమాచారం తెలియటం ఉపయోగ్కరం ఇంకా ముఖ్య ం, ఎందుకంటే
సాధారణంగా కుటంబాల్లో చినన చెల్లళ్
ల ళ ని, త్ముు ళ్ళ ని వీరే చూసుకుంటూ
ఉంటార్చ. ఇంకా, వార్చ ఈ విధ్ంగా కుటంబానికి చేసుునన సాయానికి వారిని
ు
గురించి
మెచుు కోవటం ముఖ్య ం.
ఈ 100 సందేశాలు 10 ముఖ్య మైన ఆరోగ్య టాపిక్ ల్కి ఒకోో దంట్లల 10
సందేశాలుగా ఇవవ బడాాయి, ఆ ఆరోగ్య విషయాలు ; మలేరియా, డయేరియా,
పోషణ, దగుు-జలుబులు మరియు జబుు లు, పేగులోల పుర్చగులు, నీర్చ మరియు
పరిశుభ్రత్, హెచ్ ఐవి మరియు ఎయిడ్సస ఇంకా భ్పమాదలు,గాయాలు మరియు
బాల్య ంలో ఎదుగుదల్. ఈ సంపుల్ ఆరోగ్య సందేశాల్ను త్లిద
ల ంభ్ులు,ఆరోగ్య
ు
కారయ కరలు
ఇంట్లల, స్కో ళ్ళ లోల,క్కసస
ల
లో మరియు క్కినిక్స
ల
లోని పిల్ల్
ల కోసం
వాడాలి.
ు
ఈ ఆరోగ్య సందేశాల్ను ఆరోగ్య కారయ కరలు,
వైదయ నిపుణులు త్యార్చచేస,
సమీక్షంచార్చ. వీటిని సందేశం అర థం మారకుండా వేరే భాషలోకి
అనువదంచవచుు
మరియు
వాడవచుు .
ఆరోగ్య
సందేశాలు
సరిగాు,త్పుు లేకు
ల ండా ఉన్నన యని,ఆ సమయానికి త్గ్ట
ు ుగా ఉన్నన యని
ు
జాభ్గ్త్ుగా నిరాథరించుకోవాలి.ఆరోగ్య కారయ కరలు
ఈ ఆరోగ్య సందేశాల్ను త్మ
త్రగ్తి గ్దులోల, భ్ాజెకుులోల, చరు ల్ను పంచటం కోసం, ఇత్ర పనుల్ కోసం
త్మ విదయ శక్షణ , అభాయ సాల్లో వాుకుంటార్చ.
ఉదహరణకి, చేతులు సరిగాు కుకోో టం గురించి సందేశం చదవి
నేర్చు కున్నన క, పిల్లు
ల
వారి కుటంబాల్లో, ‘మన ఇంట్లల,చుటుపకో లా
చేతులు సరిగాు కుకోో కపోవటానికి అంత్ ఇబు ందపడే కారణాలు ఏంటి?’ అని
అుగుతార్చ.ఈ సమసయ గురించి మాటాలడే పిల్లు
ల , ఎలా వారి చుటూు
సమసయ ల్ని పరిషో రించవచు ని నిర ణయాలు తీసుకునే పిల్లు
ల
మార్చు కి
కారణమవుతార్చ, అదే ఈ ఆరోగ్య సందేశం నేర్చు కోవటం వెనక ఉనన విలువ
అదే. ఈ సందేశం చరు కి, మార్చు కి ఒక త్లుపుగా మార్చతుంద.
త్లిద
ల ంభ్ులు లేద టీచర్చల పిల్ల్
ల ని ఈ ఆరోగ్య సందేశాల్ను కంఠసం
థ చేస,
గుర్చుపటుకోమనచుు . లేద పిల్లు
ల
భ్పతి ఆరోగ్య సందేశానికి సంబంధంచి
ఏమన్నన పనులు, అభాయ సాలు సృష్ం
ు చుకుని వాటి సాయంతో సందేశాల్ను
గుర్చుపటుకోవచుు . ఇవి నేర్చు కుని మరియు ఇత్ర్చల్తో ఈ సందేశం
పంచుకునన పిల్ల్
ల కి చినన చినన బహుమతుల్ను ఇవవ వచుు . ఉదహరణకి
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రిబు ను లేద రంగురంగుల్ గుడల్
ా ను బహుమతులుగా ఇవవ వచుు . పిల్లు
ల
ఈ గుడల్
ా ను కభ్రముకో ల్కి కటిు రంగురంగుల్ ఇంభ్దధ్నసుస కభ్రగా తిపుు తూ,
వార్చ నేర్చు కునన , పంచుకునన సందేశాల్ను అందరికీ చూపించవచుు .
నేర్చు కోడానికి మరియు ఇత్ర్చల్తో పంచుకోటానికి పిల్ల్
ల
కోసం ఈ 100
సందేశాల్ను త్యార్చచేసనద, యూకెలోని కంభ్ిడ్స ్ లోని ఒక చినన ఎనీవో
్
అయిన చిల్డల్న్
ా
ఫర్ హెల్ు. చిల్డల్న్
ా
ఫర్ హెల్ు భ్పపంచవాయ పుంగా ఉనన
ఆరోగ్య విదయ భాగ్సావ ముల్తో కలిస పనిచేసుుంద.
ఈ ఆరోగ్య పరమైన సందేశాల్ను ఆరోగ్య విదయ నిపుణులు, వైదయ నిపుణులు
పరిశీలించి ఆమోదంచార్చ. వీటిని ఓఆర్ ి హెల్ు వెస సైట్ లో కూడా
చూడవచుు . http://www.health-orb.org

3

మా గురంచి

పిల్లు
ల
నేర్చు కోడానికి మరియు పంచుకోటానికి 100 ఆరోగ్య సందేశాలు, చాలా
సంపుల్ గా, ఉపయోగ్పడే అవగాహన సందేశాలు. ఇవి 8-14 సంవత్స రాల్
మధ్య పిల్ల్
ల కోసం ఉదేేశంచబడినవి. అంటే ఇందులో టీనేజ్ కి రాబోతునన
10-14 ఏళ్ ల పిల్లు
ల కూడా ఉంటార్చ. మా ఉదేశ
ే ంలో 10-14 సంవత్స రాల్ పిల్ల్
ల కి
ఈ సమాచారం తెలియటం ఉపయోగ్కరం ఇంకా ముఖ్య ం, ఎందుకంటే
సాధారణంగా కుటంబాల్లో చినన చెల్లళ్
ల ళ ని, త్ముు ళ్ళ ని వీరే చూసుకుంటూ
ఉంటార్చ. ఇంకా, వార్చ ఈ విధ్ంగా కుటంబానికి చేసుునన సాయానికి వారిని
ు
గురించి
మెచుు కోవటం ముఖ్య ం.
ఈ 100 సందేశాలు 10 ముఖ్య మైన ఆరోగ్య టాపిక్ ల్కి ఒకోో దంట్లల 10
సందేశాలుగా ఇవవ బడాాయి, ఆ ఆరోగ్య విషయాలు ; మలేరియా, డయేరియా,
పోషణ, దగుు-జలుబులు మరియు జబుు లు, పేగులోల పుర్చగులు, నీర్చ మరియు
పరిశుభ్రత్, హెచ్ ఐవి మరియు ఎయిడ్సస ఇంకా భ్పమాదలు,గాయాలు మరియు
బాల్య ంలో ఎదుగుదల్. ఈ సంపుల్ ఆరోగ్య సందేశాల్ను త్లిద
ల ంభ్ులు,ఆరోగ్య
ు
కారయ కరలు
ఇంట్లల, స్కో ళ్ళ లోల,క్కసస
ల
లో మరియు క్కినిక్స
ల
లోని పిల్ల్
ల కోసం
వాడాలి.
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టాపిక్స1 పై 10 సందేశాలు ; పసిపిల్లల్ సంరక్షణ

1. మీకు ఎంత్ వీలైతే అంత్ పసపిల్ల్
ల తో ఆటలు ఆడండి, హతుుకోని
ఉండండి, మాటాలడండి, నవవ ండి ఇంకా వారికి ాటలు ాడి వినిు ంచండి.
2. పసపిల్లు
ల , ాాయిలు సుల్రంగా కోపం తెచుు కుంటార్చ,రయపడతార్చ,
ఏుసాుర్చ ఇంకా వారికి ఏం అనిు సుుందో కూడా చెపు లేర్చ. అందుకని
చిరాకు తెచుు కోకండి. ఎపుు డూ భ్పేమగా ఉండండి.
3. పసపిల్లు
ల
వేగ్ంగా నేర్చు కుంటార్చ ;ఎలా నడవాలి, శబాేలు చేయటం,
తినడం, తాగ్డం. వారికి సాయం చేస్కునే సురక్షత్మైన పొరాటను
ల కూడా
చేయనివవ ండి!
4. అమాు యిలు,అబాు యిలు అందరూ ముఖ్య మే. అందర్నన
ఒకలాగా,
ముఖ్య ంగా జబుు చేసన పిల్ల్
ల ను, వికలాంగులైన పిల్ల్
ల ను ఒకలాగా చకో గా
చూడండి.
5. పిల్లు
ల త్మ చుటూు ఉనన వారిని అనిన టిలో అనుకరిసాుర్చ. మిము లిన మీర్చ
ు
జాభ్గ్త్ుగా పరిశీలించుకోండి, వారి దగ్ ుర సరిగాు భ్పవరించి,
వారికి
మంచిమారాులు చూపించండి.
6. పసపిల్లు
ల
ఏడిు నపుు ు త్పు క ఏదో ఒక కారణం ఉంటంద
(ఆకలి,రయం, నొపిు ). అద ఎందుకో కనుకోో ండి.
7. పసపిల్ల్
ల ను అంకెలు, పదల్ ఆటలు, పయింటింగ్, బొము లు
వేయించటంలాంటివి ఆడించి వారిని బడికి సదం
ధ చేయండి. వారికి కథలు
చెపు ండి, ాటలు ాడండి, డాయ న్స చేయండి.
8. ఒకచోట భ్ూపులాగా, ఒక నోట పుసుకంలో ాాయి, పసపిల్లు
ల గా ఎలా
ఎదుగుతున్నన రో చూస్కు అందులో రికార్చా చేయండి. వార్చ చేసన
‘మొదటి’పనులు మాటాలడటం, నడవటం వంటివి.
9. పదవా
ే రైన సంరక్షకులు, పదపి
ే ల్ల్
ల కి సాయం చేస్కు పసపిల్లు
ల ,పిల్లు
ల
శుభ్రంగా ఉండేలా చేయండి(ముఖ్య ంగా చేతులు,మొహాలు),సురక్షత్మైన
నీళ్ళళ తాగేలా, సరిపోయేంత్ మంచి ఆహారం తినేలా చేస వాయ ధులు
ు డి.
రాకుండా అరికటం
10.పసపిల్ల్
ల కి, పిల్ల్
ల కి కావాలిస నంత్ భ్పేమ, ఆాయ యత్ పంచండి కానీ మీ
గురించి మరిు పోకండి. మీర్చ కూడా ముఖ్య మే.
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ఈ ఆరోగ్య పరమైన సందేశాల్ను ఆరోగ్య విదయ నిపుణులు, వైదయ నిపుణులు
పరిశీలించి ఆమోదంచార్చ. వీటిని ఓఆర్ ి హెల్ు వెస సైట్ లో కూడా
చూడవచుు . http://www.health-orb.org.
ఈ టాపిక్ మరింత్ అర థం చేసుకోటానికి, ఇంకోళ్ళ తో ఈ సందేశాల్ను
పంచుకోవటానికి పిల్లు
ల
చేయదగ్ ు కొనిన
పనుల్కి ఆలోచనలు ఇకో డ
ఇవవ బడాాయి.

పసిపిల్లల్ సంరక్షణ ; పిల్లలు ఏం చేయగల్రు?

•
•
•
•

•
•
•

మీ సంత్ పదలోల, మీ భాషలో పసపిల్ల్
ల సంరక్షణ గురించిన సందేశాల్ను
త్యార్చచేసుకోండి!
ఈ సందేశాల్ను మరిు పోకుండా చదువుకుని గుర్చుంచుకోండి!
ఈ సందేశాల్ను ఇత్ర పిల్లు
ల , మన కుటంబాల్లో కూడా అందరికీ
తెలియచేయండి!
అబాు యిలు, అమాు యిలు అని రంు భ్ూపులుగా విడగొటం
ు డి;
అబాు యిల్ను ‘అమాు యిల్ ఆటలు’, అమాు యిలు ‘అబాు యిల్ ఆటలు’
ఆడేలా చూడండి. త్రావ త్ రంు భ్ూపులు కల్స కూర్చు ని ఈ ఆటల్
గురించి చరిు ంచండి. ఉదహరణకి, కొనిన ఆటల్ను ‘అబాు యిల్ లేద
అమాు యిల్ ఆటలు’ అని పిల్వటం మీకు నచుు తుంద?ఒపుు కుంటారా?
అయితే ఎందుకు?కాకపోతే ఎందుకు కాదు?
ు
ఇంట్లల కానీ, స్కో లులో కానీ ‘మంచి’ లేద ‘చెడ’ా భ్పవరన
అంటే
ఏంట్ల,వాటిని అలా ఎందుకు అంటారో చరిు ంచండి.
మనకి ఈ అంశం గురించి తెలిసనద ఇత్ర్చల్కి చూపించటానికి పోసర్చ
ు ల
త్యార్చచేయండి.
ఇంట్లల,స్కో లులో లేద కమ్యయ నిటీ భ్ూపులోల – బొము ల్ను త్యార్చచేసే
పోటీలు నిరవ హంచండి, మొబైల్స , ిలిం
ా గ్ బా
క్ ల క్స తో, నిజం బొము లు,
జంతువులు, చిభ్త్పుసుకాలు ఏవైన్న.
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•

•

•

•

•

•

•
•

•

సబుు తో చేతులు కుకోో వటం, రోగ్నిరోధ్క వాయ కిస నుల, సమతుల్ ఆహారం
తీసుకోవటం వంటి రోగ్నివారణకి సంపుల్ పదతు
ధ ల్ను స్కచించే పోసర
ు లను,
బొము ల్నూ గీయండి.
చినన పిల్ల్
ల తో
కలిస
ఆుకునే
సంరక్షకుల్పై
చినన
న్నటిక
త్యార్చచేయండి. ఇదర్చ
ే త్లులల్ మధ్య సంభాషణగా రాయవచుు ; ఒకర్చ
పిల్లు
ల
అల్రి
ల
చేయకుండా బుదగా
ధ
ఉండాల్నుకునేవార్చ, మరొకర్చ
పిల్ల్
ల న్నన క ఆుకోవాలి అనుకునేవార్చ! చేతుల్తో, ముఖ్ంలో భావాల్తో
శబం
ే లేకుండా, మాటాలడకుండా అనిన డైలాగులు నటింపచేయండి. మిగ్తా
పిల్ల్
ల ని ఆ భావం లేద విషయానిన గెస్ చేయమనండి.
త్లిద
ల ంభ్ుల్ని, అము ము /న్ననము –తాత్యయ ల్ని పిల్లు
ల
ఎందుకు
ఏుసాుర్చ,నవువ తారని అడగ్ండి. ఏం తెలుసుకున్నన రో క్కాలసులో
పంచుకోండి.
ఒక క్కాలసు లేద బృందం క్సాథనిక భ్పదేశంలో ఉనన ఒక బేబీని దత్ుత్
తీసుకోవచుు . ఆ ాప/బాబు త్లి ల భ్పతి నెలా క్కాలసు లేద బృందనిన కలిస
త్న బేబీ ఎలా పర్చగుతోందో వివరించవచుు .
పరిశుభ్రంగా ఉండటం, మంచి నీర్చ తాగ్టం దవ రా వాయ ధుల్ను నివారించే
సంపుల్ క్ెస
ు స ను వివరించే ాటల్ను రూపొందంచండి, వాటిని ఇంట్లల మీ
చెల్లళ్ళ
ల ళ , త్ముు ళ్ళ తో కలిస ాడండి.
పదే పిల్లు
ల
త్లిద
ల ంభ్ుల్ను వారి పిల్ల్
ల ను సంరక్షంచటంలో, బాగా
చూసుకోటంలో కష్టులు ఏమిటి, ఏద అనిన టికన్నన ఎకుో వ సాయపడిందని
అడగ్ండి.
హెల్ు వరో ర్ లేద సైన్స
ఉాధాయ యుుని బేబీ మెదు ఎలా
పర్చగుతుందో ఇంకా చెపు మని అడగ్ండి.
పదే పిల్లు
ల త్మ ఇంట్లల, చుటుపకో ల్ ముసలివారిని వారికి ాటలు,కథలు,
ఆటలు నేరిు ంచమని అడగ్వచుు . చెల్లళ్
ల ళ కి లేద త్ముు ళ్ళ కి,
చినన బేబీల్కి ాటలు ాడి వినిపించవచుు .
పిల్లు
ల
పదవా
ే రిని బేబీల్ను వివిధ్ వాయ ధులు రాకుండా సంరక్షంచటం
ఎందుకు ముఖ్య మో అడగ్వచుు .

మరింత్
సమాచారం
కోసం
ఈ
వెస
సైట్
లో
కాంటాక్ ు
చేయండి www.childrenforhealth.org లేద clare@childrenforhealth.org.
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టాపిక్స 2 పై 10 సందేశాలు ఇవిగో ; దగుు, జలుబులు
మరయు జబుు లు

1. కట్టల్
ు తో వంట చేసనపుు ు వచేు
పొగ్లో రేణువులు కొనిన
ఊపిరితితుుల్లోకి చేరి అన్నరోగాయ నిన కలిగిసాుయి.బయట వండవదుే లేద
తాజా గాలి వచేు చోట చేసేు పొగ్ గాలిలో కలిసపోతుంద.
2. పొగాకు పొగ్తాగ్డం వల్న ఊపిరితితుులు బల్హీనంగా మార్చతాయి.
ఇంకొకళ్ళళ పొగ్ తాగుతుంటే ఆ పొగ్ను పీలిు న్న మీకు అాయకరమే.
3. భ్పతి ఒకో రికీ దగుు, జలుబులు వసాుయి. చాలామందకి అవంత్ట అవే
త్గి ుపోతాయి. మ్యు వారాల్ కన్నన ఎకుో వ దగుు లేద జలుబు ఉంటే హెల్ు
క్కినిక్
ల కి వెళ్ళ ండి.
4. స్కక్షు జీవులోల బాయ కీరియా,
ు
వైరస్ ల్ని రంు రకాలు ఉంటాయి. వైరస్ ల్
వల్నే దగుు, జలుబులు వసాుయి, ఇవి మందుల్తో చంపబడవు.
5. శర్నరంలో శావ స పీలుు కునే అవయవాలు ఊపిరితితుులు. దగుు,జలుబులు
ఊపిరితితుుల్ను బల్హీనపర్చసాుయి.నుయ మోనియా అనే స్కక్షు జీవి
బాయ కీరియా
ు
బల్హీనమైన ఊపిరితితుుల్లో తీభ్వ జబుు ను కలిగిసాుయి.
6. నుయ మోనియా(తీభ్వమైన జబుు )లో ఒక ల్క్షణం వేగ్ంగా శావ స తీసుకోవటం.
అందుకని మీ శావ సను భ్శదగా
ధ పరిశీలించండి. ఛాతీ పైకి, కిందకి వెళ్ళ టం
చూడండి. ఇత్ర ల్క్షణాలు జవ రం, ఒంట్లల బాలేకపోవటం, ఛాతీ నొపిు .
7. 2 నెల్ల్ వయసుస కన్నన త్కుో వ ఉండే పసపిల్లు
ల
నిమిష్టనికి 60 సార్చల
శావ స తీసుకుంటంటే , త్పు నిసరిగా వేగ్ంగా హెల్ు వరో ర్ దగ్ ురకు
తీసుకెళ్ళళ లి! 1-5 సంవత్స రాల్ మధ్య ఉనన పిల్లో
ల ల 20-30 సార్చల నిమిష్టనికి
శావ స ఉంటే అద వేగ్వంత్మైన శావ స అని అర థం.
8. మంచి ఆహారం (త్లిా
ల లు తాగే బేబీల్కి కూడా), పొగ్ తాగ్ని, రాని ఇళ్ళళ ,
సరైన టీకాలు నుయ మోనియా లాంటి తీభ్వ జబుు ల్ను నివారిసాుయి.
9. దగుు లేద జలుబును త్రచూ వేడిగా ఉండే, ర్చచికరమైన భ్డింక్స (స్కస
ఇంకా జ్యయ స్)తాగుతూ, విభ్శాంతి తీసుకోడం, ముకుో ను శుభ్రంగా
ఉంచుకుంటూ నయం చేయండి.
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10.దగుు, జలుబులు, ఇత్ర వాయ ధుల్ను ఒకరినుంచి మరొకరికి అంటకునేలా
చేయటం ఆపండి. చేతులు, తినే, తాగే వసుువులు శుభ్రంగా
ఉంచండి,దగుును పేపరోక
ల దగ్ ుండి.
ఈ ఆరోగ్య పరమైన సందేశాల్ను ఆరోగ్య విదయ నిపుణులు, వైదయ నిపుణులు
పరిశీలించి ఆమోదంచార్చ. వీటిని ఓఆర్ ి హెల్ు వెస సైట్ లో కూడా
చూడవచుు . http://www.health-orb.org.
ఈ టాపిక్ మరింత్ అర థం చేసుకోటానికి, ఇంకోళ్ళ తో ఈ సందేశాల్ను
పంచుకోవటానికి పిల్లు
ల
చేయదగ్ ు కొనిన
పనుల్కి ఆలోచనలు ఇకో డ
ఇవవ బడాాయి.

దగుులు, జలుబులు & జబుు లు ; పిల్లలు ఏం
చేయగల్రు?
•
•
•
•
•

•
•

•

జలుబులు, దగుులు ఇంకా జబుు ల్ గురించి మన సందేశాల్ను మనమే మన
సంత్ భాషలో, సంత్ పదలోల త్యార్చచేసుకుందం!
ఈ సందేశాల్ను ఎపు టికీ మరిు పోకుండా నేర్చు కుని గుర్చుపటుకుందం!
ఇత్ర పిల్లు
ల , మన కుటంబాల్తో కూడా ఈ సందేశాల్ను పంచుకుందం!
మీ ఇంటి క్ాలన్ త్యార్చచేయండి. ఎకో డ సాధారణంగా పొగ్ వసుుంద,
ఎకో డ రాదు? ఎకో డ పొగ్కి దూరంగా పిల్లు
ల
సురక్షత్ంగా ఆుకోగ్ల్ర్చ?
హానికారక వాయ ధులైన ఆటల్ము , కోరింత్ దగుు వంటివాటికి త్మ పిల్ల్
ల కి
వాయ కిస న్ టీకాలు ఇపిు ంచాల్ని త్లిద
ల ంభ్ుల్ను భ్పోత్స హంచటానికి పోసర్
ు
త్యార్చచేయండి.
నుయ మోనియా గురించి ఒక ాటను రాస, మీ సేన హతులు, కుటంబంతో
పంచుకోండి!
ఒక దరం, రాయితో పంుయ ల్ంను త్యార్చచేస, దని సాయంతో మన
శావ స ఎపుు ు వేగ్ంగా ఉందో, ఎపుు ు శావ స సాధారణంగా ఉందో కంట్
చేయండి. దీనితో మనకం అర థమైందో మన కుటంబాల్తో పంచుకోవచుు .
పిల్ల్
ల కి త్లి ల ాలివవ టం గురించి మన సంత్ న్నటిక రాసుకుందం.
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•
•

•
•

•
•
•

•
•

జవ రం వచిు నపుు చల్గా
ల ఉండటం, చలికాల్ంలో వెచు గా ఉండటం
గురించి ఒక న్నటిక త్యార్చచేయండి.
టాయిల్లట్ వాడిన ముందు, త్రావ త్ చేతుల్ను సబుు తో కుకోో వటానికి
ఇంట్లల, స్కో లులో సాయంగా ఒక నీర్చ పడే టాయ స ను త్యార్చచేయండి

జలుబు, దగుుకి దూరంగా ఉండటానికి మీ చేతుల్ని సబుు , నీళ్ లతో ఎలా
కుకోో వాలో, స్కక్షు జీవులు ఎలా వాయ పించకుండా చేయాలో నేర్చు కోండి.
నుయ మోనియా లేద జలుబు వచిు నపుు ఎలాంటి సంఘటనలు
జర్చగుతాయో నటించి నుయ మోనియా గురించి మనం ఎంత్ నేర్చు కున్నన మో
పర్నక్షంచుకోండి.
నుయ మోనియాలో అాయకరమైన ల్క్షణాలు ఏంట్ల అడగ్ండి? ఏం
నేర్చు కున్నన రో కుటంబాల్తో పంచుకోండి.
ఎకో డ పొగ్ తాగ్టం నిషేధంచబడిందో అడగ్ండి? మీ స్కో లులో నిషేధ్ం
ఉంద లేద?
మనం కొనిన సార్చల శావ స ఎందుకు వేగ్ంగా తీసుకుంటామో అడగ్ండి?మన
శావ సను గ్మనించటం దవ రా వేగ్ంగా శావ స తీసుకుంటనన వార్చ
ు
నుయ మోనియా అాయకర ల్క్షణాలు చూపిసుునన టల గురించవచుు
.
దగుు,జలుబుల్ను నయం చేయటానికి కొత్ు ఇంకా ాత్ పదతు
ధ లు ఏంట్ల
అడగ్ండి?
స్కక్షు జీవులు ఎలా వాయ పిసాుయో అడగ్ండి? ద హాండ్స షేకింగ్ గేమ్ ఆడటం
దవ రా నేర్చు కోండి.

టిపీు టాయ స గురించి, పంుయ ల్ం లేద చేతులు కదపే ఆట లేద మరేదైన్న
సమాచారం కోసం ఇకో డ
సంభ్పదంచండి. www.childrenforhealth.org లేద clare@childrenforhealth.org.
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టాపిక్స 3 పై 10 సందేశాలు ఇవిగో ; రోగనిరోధకత
అందివ్వ టం

1. భ్పపంచవాయ పుంగా ఉనన
మిలియన ల మంద త్లిద
ల ంభ్ులు భ్పతి
సంవత్స రం త్మ పిల్లు
ల బల్ంగా, వాయ ధుల్ నుంచి రక్షణ పొందటం కోసం
టీకా వాయ కిస న్ అందవవ టానికి తీసుకెళ్ళుర్చ.
2. మీకు అంటవాయ ధ సోకి జబుు పడినపుు ు, కనిు ంచని స్కక్షు జీవులు
శర్నరంలోకి చేరి, మరింత్గా మారి శర్నరం సరిగా పనిచేయదు.
3. మీ శర్నరంలో భ్పతేయ క సైనికులాలంటి రక్షకులు ఉంటార్చ వారిని
యాంటీబాడీస్ అంటార్చ. ఇవి స్కక్షు జీవుల్తో పోరాడతాయి. స్కక్షు జీవులు
చచిు పోతే, యాంటీబాడీస్ శర్నరంలో ఉండి మళ్ళళ పోరాడటానికి రడీ
అవుతాయి.
4. వాయ ధ టీకాలు యాంటిజెనను
ల శర్నరంలో భ్పవేశపుతుంద (ఇంజెక్షన్ లేద
నోటి దవ రా). అవి మీ శర్నరానికి సైనికులాలంటి యాంటీబాడీస్ ను
త్యార్చచేస వాయ ధుల్తో పోరాడేలా శక్షణనిసాుయి.
5. కొనిన సార్చల ఈ టీకాల్ను శర్నరానికి ఒకసారి కన్నన ఎకుో వ ఇవావ లిస వసుుంద,
దీనివల్ ల శర్నరం వాయ ధకి వయ తిరేకంగా సరిపోయే యాంటీబాడీస్
సుుంద.
ు
త్యార్చచేసుకునేందుకు శకి ల్భి
6. తీభ్వ వాయ ధులు భ్ాణాంత్కంగా మారి చావుకి, చాలా బాధ్కి దరితీయవచుు ,
ఆటల్ము , క్షయ,ఢిఫ్తురియా, కోరింత్ దగుు,పోలియో,ధ్నురావ త్ం (ఇంకెనోన !)
వాయ ధులు టీకా వాయ కిస న ల దవ రా నివారించబడతాయి.
7. మీ శర్నరానిన రక్షంచటానికి, వాయ ధ వచేు ముందే మీర్చ వాయ కిస న్ తో
రోగ్నిరోధ్కత్ పంచుకుని ఉండాలి.
8. పిల్లల లిన వాయ ధుల్ నుంచి రక్షంచటానికి పసపిల్ల్
ల కి వెంటనే వాయ కిస నుల
ఇసాుర్చ, ఒకవేళ్ రవిషయ తుులో వార్చ వాయ కిస న్ మిసస యిన్న పుటిన
ు వెంటనే
ఇవవ టంతో కొంత్వరకు రోగ్నిరోధ్కత్ పనిచేసుుంద.
9. పిల్ల్
ల కి వివిధ్ రోగాల్కి, వివిధ్ సమయాల్లో ఈ రోగ్నిరోధ్క వాయ కిస నను
ల
ఇవవ వచుు . మీ చుటుపకో ల్ ఎకో డ, ఎపుు ు పిల్ల్
ల కి టీకాలు వేసుున్నన రో
తెలుసుకోండి.
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10.మీ ాాయిలు లేద పసపిల్లు
ల టీకాలు వేసే రోజు కొంచెం బాగాలేకపోయిన్న
కూడా వాయ కిస న్ టీకాలు వేయవచుు .
ఈ ఆరోగ్య పరమైన సందేశాల్ను ఆరోగ్య విదయ నిపుణులు, వైదయ నిపుణులు
పరిశీలించి ఆమోదంచార్చ. వీటిని ఓఆర్ ి హెల్ు వెస సైట్ లో కూడా
చూడవచుు . http://www.health-orb.org.
ఈ టాపిక్ మరింత్ అర థం చేసుకోటానికి, ఇంకోళ్ళ తో ఈ సందేశాల్ను
పంచుకోవటానికి పిల్లు
ల
చేయదగ్ ు కొనిన
పనుల్కి ఆలోచనలు ఇకో డ
ఇవవ బడాాయి.

రోగనిరోధక టీకాలు ; పిల్లలు ఏం చేయగల్రు?
•
•
•
•
•
•

•

మీ సంత్ పదలోల,మీ సంత్ భాషలో రోగ్నిరోధ్కత్ సందేశాల్ను
త్యార్చచేసుకోండి!
ఈ సందేశాల్ను ఎనన టికీ మరిు పోకుండా కంఠసం
థ చేయండి!
ఇత్ర పిల్ల్
ల తో,మన కుటంబాల్లో ఈ సందేశాల్ను పంచుకోండి!
టీకాలు,వాయ కిస న ల రోజుల్ గురించి అందరూ చూసేవిధ్ంగా పోసర్చ
ు ల
త్యార్చచేస అతికించండి.
మన భ్గామంలో పిల్ల్
ల కి హానిచేసుునన భ్ాణాంత్క వాయ ధుల్ను ఎలా ఆాలో
న్నటిక త్యార్చచేయండి.
రోగ్నిరోధ్కత్ను తీసుకొచేు స్కపర్ హీరో భ్ాణాంత్క వాయ ధుల్తో పోరాడి
మనలిన
రక్షంచటానికి
వసుునన టల
చిభ్తాల్తో
ఒక
కథను
త్యార్చచేయండి.

వాయ కిస నేషన్ వల్న నివారించబడే ఒకటికన్నన ఎకుో వ వాయ ధులు అంటే
ఉదహరణకి డిఫ్తురియా, ఆటల్ము ,పొంగు,కోరింత్దగుు, క్షయ,ధ్నురావ త్ం
మరియు పోలియో వంటివాటి గురించి పోసర్
ు త్యార్చచేయండి.
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•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

మనలిన
సురక్షత్ంగా, ఆరోగ్య ంగా ఉంచే బల్మైన,దయకలిగిన
రక్షకురాలు ఆంటీ బాడీ గురించి న్నటిక లేద కథను రాయండి.
భ్పతి వాయ ధ గురించి వివరంగా తెలుసుకుని, మీర్చ నేర్చు కునన ద ఇత్ర
పిల్ల్
ల తో ,కుటంబాల్తో పంచుకోండి.
కొత్ుగా పుటిన
ు
ాాయికి,వాళ్ళ
అము కి వాయ కిస నుల ఎపుు డెపుు ు
వేయించుకోవాలో సమయాల్ను స్కచిస్కు, వారి మొదటి సంవత్స రం
ఆరోగ్య ంగా ,సంతోషంగా ఉండాల్ని విష్ చేస్కు ఒక భ్పతేయ క పుటిన
ు రోజు
భ్గీటింగ్ కార్చా త్యార్చచేయండి!
మనలిన వాయ కిస నుల కాాడగ్లిగే మరినిన వాయ ధుల్ గురించి తెలుసుకోండి.
వికలాంగులైన పిల్ల్
ల కి ఎలా ఇంకా సాయపడవచోు తెలుసుకోండి.
మనకి రోగ్నిరోధ్కత్,వాయ కిస న ల గురించి ఎంత్ తెలుసో పర్నక్షంచుకోటానికి ఒక
కివ జ్ త్యార్చచేస, భ్పయతిన ంచండి. దీనిన కుటంబం, సేన హతుల్తో
కూడా పంచుకోండి.
ఏ వాయ ధకి వాయ కిస న ల టీకాలు ఒకసారి కంటే ఎకుో వ కావాలో తెలుసుకోండి.
టీకాలు మిస్ అయిన పిల్ల్ల
ల వరో తెలుసుకోటానికి సాయంచేయండి.
వాయ ధ యొకో స్కపర్ శకుు లేంట్ల తెలుసుకుని, వాయ కిస న్ టీకా ఈ శకుు ల్ను
ఎలా ఓడిసుుందో తెలుసుకోండి.
మన త్రగ్తిలో అందరూ, టీచర లందరూ అనిన
టీకా వాయ కిస నుల
వేయించుకున్నన రో లేదో చెక్ చేయండి.
పిల్లు
ల , ాాయిలు త్మ టీకాల్ కోసం ఒకసారే వెళ్ లగ్లిగే మీ చుటూు హెల్ు
వీక్స కానీ, ఆరోగ్య దన్నలు, టీకా కారయ భ్కమాలు ఏమన్నన భ్పతేయ కంగా
జర్చగుతున్నన యో తెలుసుకోండి.
మీ ఇంటిలో ఎవరైన్న త్మ వాయ కిస న్ తీసుకోవడం ఏదన్నన మరిు పోయారేమో
కనుకోో ండి. వార్చ ఇపుు ు వేయించుకోవచుు .
మన దేశంలో వాయ ధ నిరోధ్క వాయ కిస న్ టీకాల్ గురించి ఎలా, ఎపుు ు
కారయ భ్కమాలు జర్చగుతాయో తెలుసుకోండి.
మన ఇళ్ళ లో ఎవరికైన్న భ్ాణాంత్క వాయ ధులు వచాు యా, వారికం
జరిగిందని కనుకోో ండి.

మరింత్ సమాచారం కోసం ఈ వెస సైట్ లో కాంటాక్ ు
చేయండి www.childrenforhealth.org లేద clare@childrenforhealth.org.
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టాపిక్స 4 పై 10 సందేశాలు ఇవిగో ; మలేరయా

1. మలేరియా దోమలు కుటడ
ు ం వల్న మలేరియా వాయ ధ వాయ పిసుుంద.
2. మలేరియా చాలా అాయకరమైనద. దనివల్న జవ రం వసుుంద,
ముఖ్య ంగా పిల్లు
ల ,గ్రభ వతులు దనిబారిన పడితే చనిపోవచుు కూడా.
3. భ్కిమిసంహారక మందుల్తో త్యార్చచేసన మంచం నెటల కిందనే పుకుని
మలేరియా రాకుండా నివారించండి. ఈ వల్లు దోమల్ను చంపేస,
మిము లిన కుటకు
ు ండా చేసాుయి.
4. మలేరియా దోమలు సాధారణంగా స్కరాయ సుమయం నుంచి స్కరోయ దయం
మధ్య లో కుడతాయి.
5. చినన పిల్ల్
ల కి మలేరియా వసేు వార్చ మెల్గా
ల ఎదుగుతార్చ.
6. మలేరియా దోమల్ను చంపటానికి మ్యురకాల్ భ్కిమిసంహారక భ్సేు ల్ను
వాడతార్చ ; ఒకటి ఇళ్ళ లో, ఒకటి గాలిలో మరియు మరొకటి నీళ్ళ పై.
7. మలేరియా ల్క్షణాలు ఎకుో వగా జవ రం, త్ల్నొపిు , కండరాలు,కుపు
నొపిు , వణుకు. రాయ పిడ్స పర్నక్షలు, చికిత్స భ్ాణాల్ను కాాడతాయి.
8. హెల్ు వరో ర్ నిరే ేశంచిన మందుతో మలేరియాను నివారించవచుు అలాగే
చికిత్స చేయవచుు .
ు
ు
9. మలేరియా సోకిన వయ కి ు రకంలో
ఉండిపోయి, అనీమియా లేద రకహీనత్
కలిగించవచుు , దనివల్ ల వార్చ అల్సటగా,బల్హీనంగా మారతార్చ.
10.ఒక నివాస భ్ాంత్ంలో మలేరియా ఎకుో వ ఉనన సమయంలో దనిన
ు
నివారించటానికి మరియు రకహీనత్
రాకుండా చేయటానికి యాంటీ
మలేరియా మందుల్ను పంపిణీ చేయవచుు .
ఈ ఆరోగ్య పరమైన సందేశాల్ను ఆరోగ్య విదయ నిపుణులు, వైదయ నిపుణులు
పరిశీలించి ఆమోదంచార్చ. వీటిని ఓఆర్ ి హెల్ు వెస సైట్ లో కూడా
చూడవచుు . http://www.health-orb.org.
ఈ టాపిక్ మరింత్ అర థం చేసుకోటానికి, ఇంకోళ్ళ తో ఈ సందేశాల్ను
పంచుకోవటానికి పిల్లు
ల
చేయదగ్ ు కొనిన
పనుల్కి ఆలోచనలు ఇకో డ
ఇవవ బడాాయి.
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మలేరయా ; పిల్లలు ఏం చేయగల్రు?

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

మన సంత్ భాషలో, సంత్ పదలోల మలేరియా గురించి సందేశాలు
త్యార్చచేసుకోవచుు !
ఈ సందేశాల్ను ఎపు టికీ మరిు పోకుండా కంఠసం
థ చేయాలి!
ఈ సందేశాల్ను ఇత్ర పిల్లు
ల ,మన కుటంబాల్తో పంచుకోవాలి!
మలేరియా ఎలా వాయ పిసుుందో మరియు మలేరియాను నివారించటానికి
పోరాటంలో మనందరం ఎలా ఒకో టిగా ఉండవచోు తెలిపే పోసర
ు లను
త్యార్చచేయండి!
దోమ జీవిత్చభ్కంపై కథలు లేద న్నటికలు త్యార్చచేస ఇత్ర పిల్ల్
ల కి
చెపు ండి లేద న్నటికలాగా వేస చూపించండి!
భ్కిమిసంహారక మందు కలిపి చేసన మంచంపై నెటను
ల లేద వల్ల్ను ఎలా
వాడాలి లేద ఎలా చూసుకోవాలో తెలిపే పోసర్చ
ు ల త్యార్చచేయండి!
దోమలు మనల్ను కుటకు
ు ండా ఎలా నివారించవచోు తెలిపే కథలు, పోసర్చ
ు ల
త్యార్చచేయండి.
ఇంకొక పిల్ల్
ల లో మలేరియాను ఒక పిల్వా
ల ు లేద పిల్ ల ఏ ల్క్షణాల్తో
గుర్చుపడతారో, గుర్చుపటవ
ు చోు దని గురించి కథలు లేద న్నటికలు
త్యార్చచేయండి, పదవా
ే రిని మిము లిన పర్నక్షంచమనండి కూడా!
ు
ు
మలేరియా మరియు రకహీనత్
ల్క్షణాలు, ఎలా నులిపుర్చగులు రకహీనత్కి,
ు
మలేరియా
రకహీనత్కి
దరితీసాుయో
కథలు
లేద
న్నటిక
త్యార్చచేయండి.
మన చుటుపకో ల్ ఐరన్ ఎకుో వగా ఉండే ఆహారం ఎకో డ ఏం ఉందో
పోసర
ు లను త్యార్చచేయండి.
దోమలు కుుతునన సమయంలో మీ ఇంట్లల చినన పిల్ల్
ల ను నెట్ కిందే
ఉండేటాల చూడండి!
మంచంపై నెటను
ల
లేద దోమల్ వల్ల్ను ఏ రంభ్ాలు లేకుండా సరిగాు
మ్యసారో లేదో చూసుకోండి!
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•

•
•
•
•

అందరికీ దోమతెరలు ఎందుకు నచుు తాయో, ఎందుకు నచు వో మరియు
వార్చ
దోమతెరలు
ఏం
చేసాుయనుకుంటన్నన రో,
ఏం
చేయవనుకుంటన్నన రో కథలు లేద న్నటికలు త్యార్చచేయండి!
మంచాల్పై దోమతెరల్ను ఎలా వాడాలో అందరికీ నేరిు ంచే ఒక
కాయ ంపయిన్ నిరవ హంచండి!
ఒక హెల్ు వరో ర్ ను స్కో లుకి పిలిచి పదపి
ే ల్ల్
ల తో మంచాల్ దోమతెరలు
మరియు పర్నక్షల్ గురించి మాటాలడేలా చేయండి!
ఈ సందేశాల్ను ఇత్ర్చల్తో పంచుకోడానికి ాటలు, డానుస లు,న్నటికలు
వాడండి!
మన ఇంట్లల ఎంత్మందకి మలేరియా ఇదవరక వచిు ందో అడగ్ండి?
మలేరియాను ఎలా నివారించగ్ల్ం? దీర ఘకాలిక భ్కిమిసంహారక మందు ఉనన
దోమతెరలు(LLINs) ఎపుు ు మరియు ఎలా వేలాడదీయాలి మరియు
కిటికీతెరల్ను ఎలా వాడాలి, అవి ఎలా పనిచేసాుయి? మన కాల్నీల్లోకి
LLINs ను ఎపుు ు తేవాలి, ఎపుు ు కొనుకోో వచుు
? మలేరియా
మనుషుల్ను ఎలా చంపుతుంద? గ్రభ వతుల్కి,పిల్ల్
ల కి మలేరియా
భ్పతేయ కంగా ఎందుకంత్ అాయకరం? కుపుతో ఉనన వారికి మలేరియా
రాకుండా,అలాగే వచిు నపుు ు హెల్ు వరో ర్చల వారికి ఏమిసాుర్చ?ఐరన్
మరియు ఐరన్ ఎకుో వ ఉండే ఆహారం (మాంసం, కొనిన త్ృణధాన్నయ లు,
ు
ఆకుకూరలు) రకహీనత్
రాకుండా ఎలా సాయపడతాయి? దోమలు
ు
కుటకు
ు ండా అందరూ ఒకరొన కర్చ ఎలా కాాుకోగ్ల్ర్చ? రకంలో
మలేరియా
ఉందో లేదో తెలిపే భ్పతేయ క పర్నక్షల్ను ఏమని పిలుసాుర్చ?

మరింత్ సమాచారం కోసం ఈ వెస సైట్ లో కాంటాక్ ు
చేయండి www.childrenforhealth.org లేద clare@childrenforhealth.org.

టాపిక్స 5 గురంచి 10 సందేశాలు ఇవిగో ; డయేరయా

1. రోజుకి మ్యు లేద అంత్కన్నన
డయేరియా అంటార్చ.

ఎకుో వ నీళ్ ల విరేచన్నలు అయితే దనిన
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2. మలినమైన ఆహారం లేద ానీయం లేద మురికిపడా వేళ్ లతో లేద
చెంచాలు, కపుు లు వాడినపుు ు లోపలికి వెళ్ళళ న స్కక్షు జీవుల్తో
డయేరియా వసుుంద.
3. శర్నరంలోంచి నీర్చ,ఉపుు (క్ూలయిడ్సస ) త్గి ుపోవటంతో బల్హీనపుతుంద.
అవి మళ్ళళ తిరిగి శర్నరంలో చేరకపోతే, డయేరియా వల్న డీహైభ్డేషన్ వచిు
చినన పిల్లు
ల
త్వ రగా చనిపోతార్చ.

4. డయేరియా సురక్షత్మైన భ్డింక్స అయిన మంచి నీర్చ, కొబు రి లేద
ియయ ం నీళ్ళళ
తాగ్టం దవ రా నివారించావచుు . ాాయిల్కి
అనిన టికన్నన మంచిద త్లిా
ల లు.
5. డయేరియా ఉనన చినన పిల్ల్
ల కి నోర్చ, న్నలుక పొడిబారి, కళ్ళళ లోతుగా
వెళ్ళళ పోయి, కంటినీర్చ లేకుండా, చరు ం వదులైపోయి, కాళ్ళళ చేతులు
చల్బ
ల డిపోతాయి. ాాయిల్కి త్ల్పై ఒక మెత్ుని సాు ట్ కూడా రావచుు .
6. పిల్ల్
ల కి ఐదు కన్నన ఎకుో వ నీళ్ళ విరేచన్నలు లేద రక ు విరేచన్నలు లేద
వాంతులు అయితే వెంటనే హెల్ు వరో ర్ కు చూపించాలి.

7. ఓఆర్ ఎస్ అంటే ఓరల్ ర్నహైభ్డేషన్ భ్దవణం. క్కినిక్స
ల
లో, ష్టపులోల ఓఆర్ ఎస్
దొర్చకుతుంద. దీనిన సరిగాు సురక్షత్ నీర్చతో కలిపి తాగితే డయేరియాకి
చకో గా పనిచేసుుంద.
8. చాలామటకు డయేరియా మందులు పనిచేయవు కానీ జంక్ మందులు
6నెల్ల్ కన్నన ఎకుో వ వయసునన పిల్ల్
ల కి త్వ రగా పనిచేసాుయి. ఓఆర్ ఎస్
భ్దవణం కూడా త్పు కుండా ఇవావ లి.
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9. డయేరియా ఉనన చినన పిల్ల్
ల కి ర్చచికరమైన, మెత్ుగా ముదే చేసన ఆహారం
తినిపిసేు వారి శర్నరానికి శకి,ు బల్ం వసాుయి.
10.త్లిా
ల లు ఇవవ టం, మంచి పరిశుభ్రత్ అల్వాటల, వాయ ధ నిరోధ్క వాయ కిస నుల (
ముఖ్య ంగా రోటా వైరస్, పొంగుకి వయ తిరేకంగా) మరియు ఆహారం
సురక్షత్ంగా ఉంచటం వల్న డయేరియా నివారించవచుు .
ఈ ఆరోగ్య పరమైన సందేశాల్ను ఆరోగ్య విదయ నిపుణులు, వైదయ నిపుణులు
పరిశీలించి ఆమోదంచార్చ. వీటిని ఓఆర్ ి హెల్ు వెస సైట్ లో కూడా
చూడవచుు .http://www.health-orb.org.
ఈ టాపిక్ మరింత్ అర థం చేసుకోటానికి, ఇంకోళ్ళ తో ఈ సందేశాల్ను
పంచుకోవటానికి పిల్లు
ల
చేయదగ్ ు కొనిన
పనుల్కి ఆలోచనలు ఇకో డ
ఇవవ బడాాయి.

డయేరయా; పిల్లలు ఏం చేయగల్రు?
•
•
•
•

•
•
•

మన సంత్ భాషలో, పదలోల డయేరియా సందేశాల్ను రాసుకోండి!
వీటిని ఎపు టికీ మరిు పోకుండా కంఠసం
థ చేయండి!
మన కుటంబాల్లో, ఇత్ర పిల్ల్
ల తో ఈ సందేశాల్ను పంచుకోండి!
మన
ఆహారానికి
చుటుపకో ల్
స్కక్షు జీవుల్ను
మోసుకొచేు
ఈగ్లు,పుర్చగులు చేరకుండా సంపుల్ గా ఒక క్్ల ల భ్టాస ను
త్యార్చచేయండి.
ఇత్ర్చల్కి డయేరియా అాయకర ల్క్షణాల్ను తెలిపే పోసర్
ు
ను
త్యార్చచేయండి.
మనం ఎపుు ు సాయం కోసం హెల్ు వరో ర్ ను పిల్వాలిస ఉంటందో
తెలిపే చినన న్నటికను త్యార్చచేయండి.
డయేరియాను ఎలా ఆాలో నేర్చు కోడానికి సాయపడే ఒక వైకుంఠాళ్ళ
ఆటను త్యార్చచేయండి.
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•
•
•
•
•
•
•

ఓఆర్ ఎస్ ఉనన
భ్పథమచికిత్స
కిటను
ల
ఇంటికి,స్కో లుకోసం
త్యార్చచేయండి.
డయేరియా ఉనన త్మ పిల్ల్
ల ను ఎలా చూసుకుంటన్నన రో మాటాలుకునే
ఇదర్చ
ే త్లులల్ ాభ్త్ల్తో న్నటకం వేయండి.
ఒక పసపిల్ ల బొము కి డయేరియా ఉనన టల లేబుల్ చేస మనకి డీహైభ్డేషన్
గురించి ల్క్షణాలు ఏం తెలుసో అవి పర్నక్షసుునన టలగా ఒక ఆట ఆడండి.
మొకో ల్కి ఎదగ్టానికి నీళ్ళళ ఎలా అవసరమో చూడండి – మొకో ల్కి నీళ్ళళ
లేకపోతే ఏం జర్చగుతుందో తెలుసుకోండి.
మన శర్నరం, మనం ఉండే భ్పదేశాలు,శుభ్రంగా ఉంచుకుని డయేరియాను
నివారించండి.
స్కక్షు జీవులు ఎంత్ త్వ రగా వాయ పిసాుయో తెలుసుకోడానికి కరచాల్నం
ఆటను ఆడండి.
మన త్లిద
ల ంభ్ులు ఎన్నన ళ్ళళ మనకి త్లిా
ల ల్నే ఇచాు రో అడగ్ండి?మన
ఇంట్లలనే డయేరియాను ఓఆర్ ఎస్ మరియు జంక్ తో ఎలా నయం
చేయవచోు చెపు ండి? హెల్ు వరో ర్ సాయం త్పు క కోరాలిస న అాయకర
ల్క్షణాలు ఏమిటి?డయేరియా ఉనన పుు ు ఏవి తాగ్టం సురక్షత్ం?
ఎండను వాుతూ తాగేనీటిని సురక్షత్ంగా ఎలా చేయవచుు ?ఓఆర్ ఎస్
లేనపుు ు తాగ్టానికి ఏవి సురక్షత్ం? తీభ్వ విరేచన్నలు,కల్రా అంటే
ఏమిటి మరియు అవి ఎలా వాయ పిసాుయి?

క్్ల ల భ్టాస ను ఎలా త్యార్చచేయాలో, కరచాల్నం ఆట లేద ఎండతో నీటిని
శుభ్రం చేయటం గురించి భ్పతేయ క సమాచారం లేద మరేదైన్న సమాచారం
కోసం
ఈ
వెస
సైట్
లో
కాంటాక్ ు
చేయండి www.childrenforhealth.org లేద clare@childrenforhealth.org ను
సంభ్పదంచండి
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టాపిక్స 6 పై 10 సందేశాలు ఇవిగో ; నీరు మరయు
పారశుద్య ం

1. చేతులు సరిగాు నీటితో, కొంచెం సబుు తో ర్చదే కుకోో వాలి. 10ెకనుల ర్చద,ే
కడిగి, గాలితో కానీ పొడి, శుభ్రమైన గుడా /కాగిత్ంతో తుడవండి, మురికి
బటల్
ు పై కాదు.
2. మీ
మొహంపై
టి-జోన్
(కళ్ళళ ,ముకుో
మరియు
నోర్చ)
ను
ముటుకునేముందు మీ చేతుల్ను సరిగాు కుకోో ండి, ఎందుకంటే
ఇకో డినుండే
స్కక్షు జీవులు
శర్నరంలోకి
భ్పవేశసాుయి.
మీకు
కుదరినపుు డలాల టి జోన్ ను ముటుకోకుండా ఉండండి.
3. వంట చేసేముందు, తినేముందు లేద ాాయిల్కి ఆహారం అందంచే
ముందు మరియు మ్యభ్తానికి,మలానికి వెళ్ళళ న త్రావ త్, ాాయిని
శుభ్రపరాు క,లేద ఎవరైన్న జబుు పడినవారికి సాయపడాాక కానీ చేతులు
కుకోో ండి.
4. మీ శర్నరం,బటల్
ు ను తాజాగా, శుభ్రంగా ఉంచుకోండి. మీ గోళ్ళళ , కాలిగోళ్ళళ ,
పళ్ళళ , చెవులు, ముఖ్ం, జుటు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోండి. షూలు/ ి
క్ స
క్ ల సస
ల ా
ధ్రించటం వల్న పుర్చగుల్ నుంచి సురక్షత్ంగా ఉంటార్చ.
5. మనుషుల్ మరియు జంతువుల్ మలానిన , మ్యభ్తానిన స్కక్షు జీవుల్ను
వాయ పించేలా చేసే ఈగ్ల్కి దూరంగా ఉంచండి. లాభ్టిన్స వాడి, త్రావ త్
చేతులు కుకోో ండి.
6. మీ
మొహానిన
తాజాగా,
శుభ్రంగా
ఉంచుకోండి.
భ్పతిరోజ్య
పొదుేన,సాయంభ్త్ం మరియు ఈగ్లు మీ కళ్ళ
దగ్ ుర అదేపనిగా
తిర్చగుతున్నన కొంచెం పరిశుభ్రమైన నీర్చతో, సబుు తో బాగా కుకోో ండి.
7. మురికిచేతులు లేద కపుు ల్తో శుభ్రమైన, సురక్షత్మైన నీటిని
ముటుకోవదుే. స్కక్షు జీవుల్ నుంచి ఆ నీటిని దూరంగా సురక్షత్ంగా
ఉంచండి.
8. స్కరయ కాంతి నీటిని మరింత్ సురక్షత్ం చేసుుంద. క్ాలసక్
ు బాటిల్స లో
వడబోసన నీటిని పటిు 6 గ్ంటల్ాట తాగ్టానికి సురక్షత్మయేయ దక
ఎండలో వదలేయండి.
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9. మీకు వీలుకుదరినపుు ు కడిగిన త్రావ త్ పళ్ళళ లు, గినెన ల్ను ఎండలో
ఆరబెటిు స్కక్షు జీవుల్ను న్నశనం చేయండి.
10.ఇంటిని, చుటుపకో ల్ కాల్నీలో చెత్ు,మురికి పేర్చకోకుండా చూస ఈగ్లు
రాకుండా చంపేయటమో, త్గి ుంచటమో చేయండి. చెత్ును తీసుకువెళ్ళళ
పూడు టమో లేద కాల్ు టమో చేసేవరకు దనిన
సురక్షత్ంగా
పోగుచేయండి.
ఈ ఆరోగ్య పరమైన సందేశాల్ను ఆరోగ్య విదయ నిపుణులు, వైదయ నిపుణులు
పరిశీలించి ఆమోదంచార్చ. వీటిని ఓఆర్ ి హెల్ు వెస సైట్ లో కూడా
చూడవచుు .http://www.health-orb.org.
ఈ టాపిక్ మరింత్ అర థం చేసుకోటానికి, ఇంకోళ్ళ తో ఈ సందేశాల్ను
పంచుకోవటానికి పిల్లు
ల
చేయదగ్ ు కొనిన
పనుల్కి ఆలోచనలు ఇకో డ
ఇవవ బడాాయి.

నీళ్లల మరయు పారశుధయ ం – పిల్లలు చేయగలిగినది
ఏమిి

•
•
•
•
•

•

మన మాత్ృభాషలో, మన సంత్ పదల్ను ఉపయోగించి నీళ్ళల మరియు
ారిశుధ్య ం పైన మన సంత్ సందేశాల్ను త్యార్చచేయండి.
ఆ సందేశాలు గుర్చుండేటటల వల్ల ల వేసుకోండి.
ఆ సందేశాల్ను మన పిల్ల్
ల తోను కుటంబసభ్యయ ల్తోను పంచుకోండి.
మన చేతుల్ను ఏ రకంగా శుభ్రంగా వుంచుకోవాలో నేర్చు నటవంటి ఒక
ాటను నేర్చు కోండి.
శుభ్రమైన కుటంబం భ్కిముల్ కుటంబం వుండే ఊరిలోకి వచిు నపుు
భ్కిముల్ కుటంబానికి ఏమవుతుందో తెలిపే న్నటికగాని లేద భ్కిములు
ఎకో డ దకుో ంటాయో తెలిపే న్నటికగాని ఒకటి త్యార్చచేస మరియు ఆడి
చూపండి.
మన త్ముు ళ్ళల మరియు చెల్లళ్ళ
ల ల చేతులు శుభ్రంగా ఎలాగ్ కుకోో వాలో
తెలుసుకొనేటటల వారికి సహాయపడండి.
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•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

ఒక గుంపులో వునన మనుషులు ఒక గ్ంటలో ఎనిన సార్చల వార్చ త్మ త్మ
ముఖాల్ను, దుసుుల్ను, ఇత్ర్చల్ను ముటుకుంటన్నన రో గ్మనిస్కు, ఆ
వివరాల్ను ముభ్దత్ం చేయండి.
భ్కిములు చేతి నుండి శర్నరంలోకి విసురించే మారాుల్నిన టి గురించి
ఆలోచించండి.
ాఠశాల్లోని మ్యభ్త్శాల్లు శుభ్రంగా ఉండేటటల ఒక భ్పణాళ్ళక
రచించండి.
వడపోత్ దవ రా నీటిని శుభ్రపరచడం నేర్చు కోండి.
ాఠశాల్ పరిసరాలు చెత్ు లేకుండా శుభ్రంగా ఉండేటటల ఒక భ్పణాళ్ళక
రచించండి.
ాఠశాల్లో ఒక ఆరోగ్య సంఘానిన క్సాథపించండి.
భ్కిములు, ఈగ్లు, మురికిల్ గురించి మనకు తెలిసనదంతా మన
కుటంబాల్తో పంచుకోండి.
నీటి కుండను ఎల్పు
ల ు డూ శుభ్రంగా మరియు మ్యత్పటిు ఉంచండి.
ఎల్పు
ల ు డూ గ్రిట వాడండి. చేతిని వాడకండి. మన త్ముు ళ్ లకు, చెల్లళ్
ల లకు
కుండ నుండి నీటిని ఎలా తీయాలో చేసచూపండి.

టిపిు టాయ పున అందర్చ కల్స త్యార్చ చేయండి.
సబుు ను పటిు ఉంచడానికి వాష్ు టన
ఎలా త్యార్చచేయాలో
తెలుసుకోండి.
కీటకాల్ను పటిు ఉంచే ఉచుు ను క్ాలసకీ
ు స సా మరియు కొంత్ పంచదర
నీటితో త్యార్చచేయండి.
స్కరయ కాంతిని ఉపయోగించి ఇంటిలో తాగే మంచినీటిని త్యార్చ
చేయడంలో సహాయపడండి.
ఇసుక వడపోత్ను ఉపయోగించి మురికి నీటిని శుభ్రం చేయండి.
త్డి వంటాభ్త్లు, పళ్ళళ లు ఎండలో పొడి అయేయ ందుకు వీలుగా అరల్ను
త్యార్చచేయండి.
మన చేతుల్ను భ్కిముల్ నుండి శుభ్రంగా ఎలా వుంచగ్ల్మో అడగ్ండి. మన
ఇంటిలో చేతులు కుగుకోవడానికి సబుు వుంద? క్సాథనిక దుకాణంలో సబుు
ధ్ర ఎంత్? మన శర్నరాల్ను శుభ్రంగా ఎలా ఉంచుతాం? మన పళ్ళ ను ఎలా
శుభ్రం చేసుకుంటాం? భ్కిములు ఎకో డ నుండి వసాుయి, ఎకో డ ఉంటాయి,
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ఎలా వాయ పిసాుయి? కీటకాలు ఏమి తింటాయి, ఎలా బతుకుతాయి, ఎలా
అభివృదధ చెందుతాయి? కీటకాలు త్మ కాళ్ళ దవ రా ఎలా మురికి
వాయ పింపచేసాుయి? మన నీటి వనర్చలు ఏవి? మురికి నీటిని ఏవిధ్ంగా
తాగ్డానికి
అనుకూల్ంగా
మారు వచుు ?
క్ాలసకీ
ు స సాలు
ఎకో డ
దొర్చకుతాయి? ఎలాంటి గుడను
ా నీటి వడపోత్కు ఉపయోగించొచుు ? వంట
త్యార్చచేయునపుు ు కుటంబ సభ్యయ లు ఎలాంటి ఆరోగ్య కరమైన
పదతు
ధ లు అనుసరిసాుర్చ? ఇంటిలో లేద మన భ్ాంత్ంలో ఏఏ భ్పదేశాలు
కీటకాలు ఎకుో వగా ఉండటానికి అనువైనవి?
కీటకాల్ను పటిు ఉంచే ఉచుు , స్కరయ కాంతితో నీటిని శుభ్రపరచు విధానం,
ఇసుక వడపోత్ త్యార్చచేయు విధానం, వాష్ు ట్ మరియు టిపిు టాయ స
త్యార్చ చేసేవిధానం మొదల్గువాటి గురించి మరింత్ సమాచారం
కొరకు www.childrenforhealth.org లేద clare@childrenforhealth.org ను
సంభ్పదంచండి.

టాపిక్స 7 న్యయ ట్రిషన్ మీద పది సూచికలుుః

1. మన శర్నరం చలాకీగా ఉండటానికి, పరగ్డానికి, కాంతివంత్ంగా
ఉండటానికి ఉపయోగ్పడే ఆహారం మన శర్నరానికి చాలా అవసరం.
2. త్కుో వగా తినడం, చెత్ు ఆహారం తీసుకొనడం పోషకాహార లోానికి
కారణాలు. సరైన మోతాదులో మంచి ఆహారానిన , భోజనంలో తీసుకొనుట
దవ రా దనిని అరికటం
ు డి.
3. రండేళ్ లలోపు పిల్లు
ల
సరిగా పర్చగుతున్నన రా లేదో తెలుసుకొనుటకు వారిని
భ్పతినెలా పిల్ల్
ల ఆసుపభ్తిలో బర్చవు చూపిస్కు ఉండాలి.
4. పిల్లు
ల
సనన గా వున్నన , ముఖ్ం, ాదలు పొంగి వున్నన , నిశు ల్ంగా వున్నన
వారిని ఆరోగ్య శక్షణనిచుు వారికి చూపించాలి.
5. అన్నరోగ్య ంగా
వునన పుు
పిల్ల్
ల లో
ఆకలి
ఉండదు.
వార్చ
ఆరోగ్య వంతుల్వుతునన పుు ు, వారికి ఎకుో వ మోతాదులో పులుసు,
ఆహారం ఇవవ ండి.
6. పుటిన
ు పు టి నుండి ఆర్చ నెల్ల్దకా చనుాలు మాభ్త్మే పిల్ల్
ల కు కావాలి.
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7. ఆర్చ నెల్లు దటిన త్రావ త్ పిల్ల్
ల కు ముదగా
ే చేసన ఆహారంను రోజుకు
మ్యు నుండి న్నలుగుసార్చల ఇస్కు, మధ్య మధ్య లో అలాు హారానిన కూడా
ఇవావ లి.

8. వివిధ్ రకాలైన సహజ ఆహారానిన భ్పతీ వారం ఇవవ డం వల్న సమతూకంగా
ఆరోగ్య కరమైన ఆహారం అందుతుంద.
9. ఎర్చపు, పసుపు మరియు ఆకుపచు పళ్ళళ , కూరగాయల్లో అధక పోషకాలు
ు
ఉంటాయి. ఇవి మన శర్నరానిన శకివంత్ంగా
ఉంచుతాయి.
10.మీర్చ తినే ఆహారానిన ఉడికించే ముందు కుగుట వల్న అన్నరోగ్య ం
ాల్వర్చ. ఉడికించిన ఆహారానిన వెంటనే భ్యజంచండి లేద సరి అయిన
పదతి
ే లో రభ్దపరచండి.
ఈ ఆరోగ్య పరమైన సందేశాల్ను ఆరోగ్య విదయ నిపుణులు, వైదయ నిపుణులు
పరిశీలించి ఆమోదంచార్చ. వీటిని ఓఆర్ ి హెల్ు వెస సైట్ లో కూడా
చూడవచుు . http://www.health-orb.org.
ఈ టాపిక్ మరింత్ అర థం చేసుకోటానికి, ఇంకోళ్ళ తో ఈ సందేశాల్ను
పంచుకోవటానికి పిల్లు
ల
చేయదగ్ ు కొనిన
పనుల్కి ఆలోచనలు ఇకో డ
ఇవవ బడాాయి.

న్యయ ట్రిషన్ – పిల్లలు చేయగలిగినది ఏమిి
•
•
•
•

•
•

మన మాత్ృభాషలో, మన సంత్ పదల్ను ఉపయోగించి నూయ భ్టిషన్ పైన
మన సంత్ సందేశాల్ను త్యార్చచేయండి.
ఆ సందేశాలు గుర్చుండేటటల వల్ల ల వేసుకోండి.
ఆ సందేశాల్ను మన పిల్ల్
ల తోను కుటంబ సభ్యయ ల్తోను పంచుకోండి.
వృదధ పటిక
ు ను ఇత్ర పిల్ల్
ల తో మరియు పదవా
ే రితో కల్స చూసదనిలో
ఉనన గీత్ల్ అరాధనిన తెలిసుకునేటు పనిచేయండి. ఈ వృదధ పటిక
ు నే ఆరోగ్య
మార ుపటిక
ు అని కూడా పిలుసాుర్చ. ఇద మీ ఆరోగ్య కంభ్దంలో ఉంటంద.
మీ దగ్ ురలో వునన ఆరోగ్య కంభ్దంకి వెళ్ళ ల పిల్ల్
ల బర్చవు తూచే విధానం, వృదధ
పటిక
ు లో నమోదు చేసే విధానం తెలుసుకోండి.
ఆరోగ్య కంభ్దలోల పిల్ల్
ల బర్చవు తూచే విధానం చూస తెలుసుకోండి.
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•

•

•
•

•
•

వారికి తెలిసన పిల్ల్
ల లో ఎవరైన్న పోషకాహార లోపంతో బాధ్పుతున్నన రా,
వారికి ఎలాంటి సహాయం అందసుున్నన ర్చ అని చరిు ంచండి.

మన కుటంబ సభ్యయ లు భ్పతిరోజు/ భ్పతివారం ఏమి తింటన్నన ర్చ? మనం
భ్పతి వారంలో ఎనిన సహజ రంగుల్ కూరగాయలు తింటన్నన ము ? మన
కుటంబ
సభ్యయ ల్ందరికి
చలాకీగా
ఉండటానికి, ఎదుగుదల్కు,
కాంతివంత్ంగా ఉండటానికి సరిపడినంత్ ఆహారం దొర్చకుతోంద? మనకి
ఈ వివరాలు ఎలా తెలుసాుయి? ఎవరైన్న పదవా
ే ర్చ లేద చినన వార్చ
త్కుో వ తింటూ మనం వారిపై దృష్ప
ు టాులిస న అవసరం ఉంద?
ఏఏ సమయాల్లో మనం తినే ఆహరం వల్ ల అన్నరోగ్య ం ాల్వుతామో అడిగి
తెలుసుకోండి.
ఒక పిల్వా
ల ు పోషకాహార లోపంతో బాధ్పుతున్నన డని త్లిద
ల ంభ్ుల్కి,
ు ఇత్ర్చల్కు ఏ విధ్ంగా తెలుసుుందో తెలుసుకోండి.
ఆరోగ్య కారయ కరకి,

ఏఏ ఆహరం శశువుల్కు, పిల్ల్
ల కు హాని చేసుుందో ఒక బొము గీస, భ్పతి
ఆహరం బొము పకో న అద ఏ విధ్ంగా హాని కలిగిసుుందో తెల్పండి.
ఆర్చ నెల్లు నిండిన పిల్ల్
ల కు వారి త్లులలు మొదటగా ఇచేు ఆహారమేదో
అడిగి తెలుసుకోండి. త్మ పిల్ల్
ల కు ఏఏ సమయాల్లో ఆహారం ఇసాుర్చ?
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దని ఫలితాలు ఎలా వున్నన యో ఒక చోట రాసుకుని ఆ వివరాల్ను త్రావ త్
త్మ సేన హతుల్తో పంచుకొనవచుు .

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

త్మ భ్ాంతాల్లో విటమినోు కూడిన ఏఏ ఆహరం దొర్చకుతుంద? వాటిని
ఇళ్లో
ల ల / దుకాణాల్లో ఎలా త్యార్చ చేసాురో తెలుసుకోండి.
ఏ విధ్ంగా ఆహారం త్యార్చ చేసుున్నన ర్చ? పళ్ళళ లు, ాభ్త్లు ఏ విధ్ంగా
కుగుతున్నన ర్చ, వంట వండేవార్చ వండేటపుు ు చేతుల్ను ఏ విధ్ంగా
శుభ్రం చేసుకుంటన్నన ర్చ మొదల్గునవి గ్మనించండి.
ఒక వారంలో మనం భ్పతిరోజు తినే ఆహారం యొకో చిభ్తాల్ను గీస వాటి
గురించి రాయండి. ఈ చిభ్తాల్కు రంగులు చేరు వచుు .
ఆర్చ నెల్లు నిండిన పిల్ల్
ల కు వారి త్లులలు మొదటగా ఇచేు ఆహారమేదో
అడిగి తెలుసుకోండి. వాటి సమాధాన్నల్ను ఒకచోట రాసుకుని ఆ త్రావ త్
వాటి చిభ్తాల్ను వారి సేన హతుల్ సహాయంతో గీయండి.
శశువుల్కు, పిల్ల్
ల కు ఏఏ ఆహారం మంచిద లేద చెడద
ా తెలుసుకోండి. ఈ
ఆహారాల్ వివరాల్తో చిభ్తాల్ను గీయవచుు .
ఒక శశువు సరిగా పర్చగుతోందో లేదో తెలుసుకొనుటలో వృదధ పటిక
ు ఎలా
ఉపయోగ్పుతుందో అడగ్ండి. ఒక ఆహారానిన ఏ విధ్ంగా పొడిగా, తాజాగా
వుంచుతున్నన రో అడిగి తెలుసుకోండి. సహజ రంగుల్తో కూడిన ఆహారానిన
తీసుకోవడం యొకో అవసరానిన అడగ్ండి. అన్నరోగ్య ంగా వునన పుు ు,
అన్నరోగ్య ం త్గి ున వెంటనే తీసుకోవల్సన ఆహారమేమిట్ల అడగ్ండి.
ు
చనుబాలు యొకో భ్ాముఖ్య త్ ఆరోగ్య కారయ కరల్ను
అడగి తెలుసుకోండి.
అన్నరోగ్య ంగా వునన పిల్ల్
ల కు సరైన ఆహారం / భ్దవకం ఇవవ డంలో మనం
ఏ విధ్ంగా సహాయపడగ్ల్మో అడగ్ండి.
మన భ్ాంత్ంలో/ మన సేన హతుల్తో ఏఏ త్లులలు చనుాలు
పుతున్నన రో మరియు ఎందుకు పుతున్నన రో తెలుసుకోండి. శశువులు
పర్చగుతునన పుు ఏ రకంగా ఆహార అల్వాటల మారాు లో తెలుసుకోండి.
సీసా ాలు ఏ విధ్ంగా శశువుల్ ఆరోగాయ నికి హానికరమో తెలుసుకోండి.
ఆహారం ాచిపోయి తినడానికి పనికిరాకపోయినపుు ఏ విధ్ంగా తెల్ాలో,
పిల్లు
ల
త్మ సహోదర్చల్ దవ రా మరియు ఇత్ర్చల్ దవ రా
తెలుసుకోవచుు ను.
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మరినిన వివరాల్
కొరకు www.childrenforhealth.org లేద clare@childrenforhealth.org నుసంభ్ప
దంచండి.

టాపిక్స 8 ట్రేగు ట్రిముల్ి సంబంధంచిన 10
సూచికలుుః

1. ల్క్షల్ సంఖ్య లో వునన పిల్ల్
ల శర్నర భాగాల్లో భ్కిములు ఉంటాయి. మనం
ఆహారం చేరే శర్నర భాగ్మైన భ్పేగుల్లో ఈ భ్కిములు ఉంటాయి.
2. వేర్చవేర్చ రకాల్ భ్కిములు మన శర్నరంలో ఉంటాయి.
3. భ్కిములు మనను అన్నరోగ్య ం ాలుచేసాుయి. వాటివల్న మనకు కుపు
నొపిు , దగుు, జవ రం మొదల్గు అన్నరోగాయ లు కలుగుతాయి.
4. భ్కిములు మన శర్నరంలో ఉండటం వల్ ల అవి ఉనన టు మనకు సాధారణంగా
తెలియదు. కానీ అపుు డపుు ు అవి మన మల్ంలో కనిపించవచుు .
5. భ్కిములు వాటి గుుల మన శర్నరంలోకి వివిధ్ మారాుల్ దవ రా చేర్చతాయి.
కొనిన మనం తినే ఆహారం దవ రా, మనం తాగే కలుష్త్మైన నీటి దవ రా,
కొనిన ాదల్ దవ రా చేర్చతాయి.
6. భ్కిముల్ను భ్కిమి సంహారిణి దవ రా తొల్గించడం చాలా సుల్రం మరియు
ు
చౌకైనద. ఆరోగ్య కారయ కరలు
వీటిని 6 లేద 12 నెల్ల్కొకసారి లేద కొనిన
భ్కిముల్ కోసం అంత్కంటే ఎకుో వ మోతాదులో ఇసాుర్చ.
7. భ్కిములు మల్మ్యభ్తాల్లో ఉంటాయి.సౌచాల్యాల్ను ఉపయోగించండి
లేద మల్మ్యభ్తాల్ను సురక్షత్ంగా తొల్గించండి. మల్మ్యభ్త్ విసర ్న
త్రావ త్ చేతుల్ను సబుు తో కుకోో వడం మరియు పిల్ల్
ల కు నేరు డం
దవ రా మన చేతుల్లో భ్కిముల్ గుుల చేరవు.
8. మల్మ్యభ్త్ విసర ్న త్రావ త్ చేతుల్ను సబుు తో కుకోో వడం దవ రా, తినే
ముందు కాయూరల్ను , పళ్ళ ను కడగ్డం దవ రా మరియు చెపుు ల్ను
వేసుకొనుట దవ రా భ్కిములు మీ శర్నరంలోకి భ్పవేశంచకుండా అరికటవ
ు చుు .
9. కొనిన భ్కిములు మటిలో
ు
ఉంటాయి. కాబటిు మటిని
ు ముటుకొనిన భ్పతీసారి
శుభ్రంగా కుకోో ండి.

27

10.పళ్ళ ను కాయూరల్ను తినే ముందు కడిగే నీటిలో మల్మ్యభ్తాలు
కలువటేద
ల ని నిరాధరణ చేసుకోండి.
ఈ ఆరోగ్య పరమైన సందేశాల్ను ఆరోగ్య విదయ నిపుణులు, వైదయ నిపుణులు
పరిశీలించి ఆమోదంచార్చ. వీటిని ఓఆర్ ి హెల్ు వెస సైట్ లో కూడా
చూడవచుు . http://www.health-orb.org.
ఈ టాపిక్ మరింత్ అర థం చేసుకోటానికి, ఇంకోళ్ళ తో ఈ సందేశాల్ను
పంచుకోవటానికి పిల్లు
ల
చేయదగ్ ు కొనిన
పనుల్కి ఆలోచనలు ఇకో డ
ఇవవ బడాాయి.

ట్రేగు ట్రిములు – పిల్లలు చేయగలిగినది ఏమిి
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

మన మాత్ృభాషలో, మన సంత్ పదల్ను ఉపయోగించి భ్పేగు భ్కిములు
పైన మన సంత్ సందేశాల్ను త్యార్చ చేయండి.
ఆ సందేశాలు గుర్చుండేటటల వల్ల ల వేసుకోండి.
ఆ సందేశాల్ను మన పిల్ల్
ల తోను కుటంబ సభ్యయ ల్తోను పంచుకోండి.
"మీ ాదల్తో ఓట వేయండి" దవ రా భ్పశన ల్ పర్నక్షను పటివా
ు రికి భ్కిముల్
గురించి ఎంత్ తెలుసో తెలుసుకోండి.
భ్కిముల్ గురించి ఒక కథను వినుట దవ రా వాటిని అరికటడ
ు ం ఎలాగో
తెలుసుకోండి.
మన ాఠశాల్లో ఆహారం ఎలా త్యార్చచేసాుర్చ, వంటి వార్చ ఆ ఆహారానిన
భ్కిములు లేకుండా ఎలా రభ్దపర్చసాుర్చ తెలుసుకోండి.

మటిలో
ు నూ నీటిలోనూ ఉండే భ్కిములు వాయ పిు చెందకుండా ఉండటానికి
మల్మ్యభ్త్ విసర ్నకు ఎల్పు
ల ు డూ సౌచాల్యానేన వాడండి.
మన చేతుల్ను శుభ్రపర్చచుకోవడానికి నీటిని, సబుు ను, శుభ్రమైన గుడను
ా
వాడండి.
మన కుటంబంలో వారికి భ్కిముల్ గురించి ఎంత్ తెలుసో తెలుసుకోండి.
చెడా భ్కిములు గురించి తెలుపుతూ, చెడా భ్కిములు త్మ కుటంబ సభ్యయ ల్
ఆహారానిన దొంగిలించకుండా పిల్లు
ల ఏ విధ్ంగా అుాకున్నన రో తెలుపుతూ
ఒక రాయండి.
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•

•
•
•
•
•

•

ఆహారానిన కడగ్టం దవ రా, మాంసానిన ఉడకపటడ
ు ం దవ రా ఆహారానిన
భ్కిముల్ నుండి ఏ రకంగా సురక్షత్ంగా వుంచచొు తెలుపుతూ పభ్తికలు
వేయండి.
మన కుటంబం, మన త్రగ్తి కొరకు "టిపిు టాయ స" మరియు చేతులు
కుగుకొనే భ్పదేశం ఎలా త్యార్చ చేయవచొు తెలుసుకోండి.
భ్కిముల్ వాయ పిు అరికటే ు విధానమెటిదో
ు లేద చేతులు కడిగే విధానం మనకి
గుర్చుచేసేటు ఒక ాట రాయండి.
మనం కూరగాయలు తినే ముందు లేద వండే ముందు వాటిని
కడగ్వల్సన అవసరం మనకు తెలుపుతూ ఒక పభ్తికను ముభ్దంచండి.
భ్కిముల్ వాయ పిు అరికటే ు విధానం తెలుపుతూ ఒక న్నటిక లేద ఒక తోలు
బొము లాటను త్యార్చ చేయండి.
ు
భ్కిముల్ గురించి మనకి తెలిసనద గురించుటకు
ఒక న్నటికనుగాని ఖాళ్ళలు
పూరించు ఒక పదకళ్ళనిగాని త్యార్చ చేయండి లేద ఎపుు ు మనం
చేతులు కుగుకోవాలో తెలిపే ఒక భ్పశన ల్ పర్నక్షను త్యార్చచేయండి.

మనం తినే ఆహారానిన మన శర్నరం ఎలా ఉపయోగించుకొంటంద?
పదభ్ే పేవు ఎంత్ పొుగు ఉంటంద? భ్కిములు మన ఆహారానిన ఎలా
తీసుకొంటాయి? ఆంభ్త్ పరానన జీవభ్కిమి ఎంత్ పొుగు పర్చగుతుంద?
ఎనిన రకాల్ భ్కిములు మీకు తెలుసు? మీర్చ నివసంచే భ్పదేశంలో ఏ భ్కిములు
ఎకుో వగా ఉంటాయి? వాటి గుర్చులేంటి? భ్కిమి సంహారిక భ్దవకం ఎకో డ
దొర్చకుతుంద మరియు దనిని ఎవర్చ తీసుకోవాలి? ఒక భ్కిమి ఎనిన గుుల
పుతుంద? భ్కిములు మన ఇత్ర ఆహారాల్తోబాట విటమిన్-ఎ కూడా
మన శర్నరం నుండి తీసుకొంటాయి. విటమిన్-ఎ మనకు ఎందుకు
ఉపయోగ్పుతుంద? భ్కిముల్ పిల్ల్
ల ను లారావ అంటార్చ. ఏ లారావ లు
మన చరు ం దవ రా మన శర్నరంలోకి భ్పవేశసాుయి? సౌచాల్యాల్ను
ఉపయోగించుట వల్న లేద మల్మ్యభ్తాల్ను సురక్షత్ంగా తొల్గించుట
వల్న భ్కిముల్ వాయ పిుని ఎలా అరికటవ
ు చుు ? మన ాఠశాల్ల్లో భ్కిమి
సంహారక దన్నలు ఉన్నన యా? అవి ఎపుు ు? అదే రోజు అందరికి భ్కిమి
సంహారిక మాభ్త్లు ఎందుకిసాుర్చ? భ్పపంచంలో ఎంత్మంద పిల్ల్
ల
శర్నరాలోల భ్కిములు ఉన్నన యి? భ్కిముల్ వాయ పిు నివారణ ఎందుకు ముఖ్య ం?
మన జీర ణవయ వస థ ఎలా పనిచేసుుంద? భ్కిములు దని పైన ఎలాంటి భ్పభావం
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చూపుతాయి? మీకు తెలిసన అతి చినన సంగ్తేద? నీళ్ళల శుభ్రంగా ఉన్నన యో
మురికిగా ఉన్నన యో ఎలా తెలుసుుంద? మొకో లు పరగ్టానికి ఏమిటి
అవసరం? మొకో ల్కు సురక్షత్మైన ఎర్చవును ఎలా త్యార్చ చెయాయ లి?
"టిపిు టాయ స" మరియు చేతులు కుగుకొనే భ్పదేశంలు త్యార్చచేసే విధానం,
ఖాళ్ళలు పూరించు ఒక పదకళ్ళ గురించి లేద మరి ఇంకదైన్న వివరాల్
గురించి www.childrenforhealth.org లేద clare@childrenforhealth.org ను
సంభ్పదంచండి.

టాపిక్స 9 ట్రపమాదాలు మరయు గాయాలు అరకటటడం
గురంచి పది సూచికలుుః

1. వంటశాల్లు పిల్ల్
ల కు చాలా భ్పమాదకరం. వారిని నిపుు నుండి, మొనదేరిన
వసుువుల్ నుండి, బర్చవైన వసుువుల్ నుండి దూరంగా ఉంచండి.
2. పిల్లు
ల నిపుు ల్కు ఊదడం చేయకూడదు. అద అన్నరోగ్య ం ాలు చేసుుంద.
3. విష పదరాథల్ను పిల్ల్
ల కు దూరంగా ఉంచండి. ఖాళ్ళ శీత్ల్ ానీయాల్
సీసాల్లో విష పదరాధలు ఉంచకండి.
4. పిల్ల్
ల కు కాలినపుు, చల్ని
ల నీటిని కాలినచోట నొపిు త్గే ువరకు పోయండి
(సుమార్చగా 10 నిముష్టల్పైన).
5. వాహన్నలు, సైకిళ్ళళ పిల్ల్
ల గాయాల్కు, మరణాల్కు కారణమవుతాయి. వీటి
నుండి జాభ్గ్త్ుగా వుండండి మరియు ఇత్ర్చల్కు కూడా చూపండి.
6. చినన పిల్ల్
ల కు భ్పమాద వసుువులైన కతుులు, గాజు ముకో లు, విదుయ తుు
తీగ్లు, మేకులు, పినున లు మొదల్గు వాటిని గ్మనించండి.
7. చినన పిల్లు
ల
మనున తినకుండా చూడండి మరియు వార్చ న్నణేలు,
బతాు యిలు వంటి చినన చినన వసుువులు నోటికి దగ్ ురగా పటుకోకుండా
చూడండి. ఇవి ఊపిరిని అుాకుంటాయి.
8. చినన పిల్లు
ల
నీటి దగ్ ుర ఆుకోకుండా చూడండి . లేదంటే వీర్చ వాటిలో
(చెర్చవులు, సరసుస లు,బావులు) పడిపోయే భ్పమాదముంద.
9. భ్పధ్మ చికిత్స డబాు ను ఇంటిలో ాఠశాల్లో ఏరాు ట చేయండి (సబుు ,
కతెుర, జబుు ల్ వాయ పిుని అరికటే ు మందు, దూద, ఉషమా
ణ ని, కటు, ఓఆర్ఎస్)
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10.ఏదైన్న భ్పదేశానికి చినన పిల్ల్
ల తో వెళ్ళళ టపుు ు జాభ్గ్త్ుగా ఉండండి.
చినన పిల్ల్
ల కు ఏమైన్న భ్పమాదముందేమో తెలుసుకోండి, చూడండి.
ఈ ఆరోగ్య పరమైన సందేశాల్ను ఆరోగ్య విదయ నిపుణులు, వైదయ నిపుణులు
పరిశీలించి ఆమోదంచార్చ. వీటిని ఓఆర్ ి హెల్ు వెస సైట్ లో కూడా
చూడవచుు . http://www.health-orb.org.
ఈ టాపిక్ మరింత్ అర థం చేసుకోటానికి, ఇంకోళ్ళ తో ఈ సందేశాల్ను
పంచుకోవటానికి పిల్లు
ల
చేయదగ్ ు కొనిన
పనుల్కి ఆలోచనలు ఇకో డ
ఇవవ బడాాయి.

ట్రపమాదాలు మరయు గాయాలు అరకటటడం – పిల్లలు
చేయగలిగినది ఏమిి

•

•
•
•
•
•
•
•
•

మన మాత్ృభాషలో, మన సంత్ పదల్ను ఉపయోగించి భ్పమాదలు
మరియు గాయాలు అరికటడ
ు ం పైన మన సంత్ సందేశాల్ను
త్యార్చచేయండి.
ఆ సందేశాలు గుర్చుండేటటల వల్ల ల వేసుకోండి.
ఆ సందేశాల్ను మన పిల్ల్
ల తోను కుటంబసభ్యయ ల్తోను పంచుకోండి.
విష పదరాధల్ను సురక్షత్ంగా ఉంచడంపై పభ్తాల్ను త్యార్చ చేయండి.
ు
ఎలా రభ్దపరచాలి, ఎలా గురించాలి,
పిల్ల్
ల కు ఎలా దూరంగా ఉంచాలి.
ఎవరైన్న గాయపడితే ఉపయోగించడానికి భ్పధ్మ చికిత్స డబాు ను త్యార్చ
చేయండి.
పిల్లు
ల ఆుకోవటానికి సురక్షత్మైన బొము ల్ను త్యార్చచేయండి.
చెర్చవు, సరసుస ల్ దగ్ ుర అత్య వసర సమయాల్లో ఉపయోగించడానికి
తాు, తేలికగా ఉండే పదర ధం త్యార్చ చేసుకోండి.
భ్పధ్మ చికిత్స భ్పదేశానిన ాఠశాల్లో త్యార్చచేసుకోండి.
పిల్ల్
ల రభ్దత్పై అవగాహన పరగ్టానికి రభ్దతా భ్పచారం చేయండి.
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•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

మన భ్ాంత్ంలో ఏఏ భ్పదేశాల్లో పిల్ల్
ల కు భ్పమాదం కలిగించే క్సాథయిలో
నీర్చ ఉందో, వాటి నుండి పిల్ల్
ల ను ఏ రకంగా రభ్దంగా వుంచాలో
తెలుసుకోండి.
"కానీ ఎందుకు" భ్పమాదల్ గురించి ఆటను ఇళ్లో
ల ల ఆడండి.
మన ఇంటిని మరింత్ రభ్దమైన భ్పదేశంగా తీరిు దదటా
ే నికి కావాలిస న
న్నటికలు, ాటలు, పభ్తికలు ూరిు ఆలోచించండి.
ఇంటిలోనూ, ాఠశాల్లోనూ ఉంచే భ్పధ్మ చికిత్స డబాు లో ఏమేమి
ఉంచాలో ఆరోగ్య కారిు కుల్ను తెలుసుకోండి.
ు
పభ్తిక లేద చిభ్త్ంలో వునన అనిన భ్పమాదల్ను గురించే
ఆటల్ను
త్యార్చచేస ఆడండి.
రహదర్చల్పై పిల్ల్
ల
రభ్దత్ ూరిు అవగాహన పంచడానికి భ్పచారం
చేయండి.
పిల్ల్
ల ను చూసుకునేటపుు ు రభ్దత్ ూరిు అవసరమైన జాభ్గ్త్ుల్ను
తెలుు తూ ఆడి చూపండి.
అత్య వసర పరిసతు
థ ల్లో సహాయపడటానికి వీలుగా భ్పధ్మ చికిత్స
పదతు
ే ల్ను నేర్చు కోండి. మన నైపుణాయ నిన అభివృదప
ధ ర్చచుకునే దశగా ఈ
పదతు
ే ల్ను వల్ల ల వేస్కు మన సేన హతుల్తోను, కుటంబ సభ్యయ ల్తోను ఆడి
చూడండి.
పిల్ల్
ల కు ఏమైన్న భ్పమాదకర పరిసతు
థ లు మన ఇంటిలో ఉన్నన యేమో
చూడండి.
చినన పిల్ల్
ల కు గాయాలు త్గిలే అవకాశాలేమేమి ఉన్నన యో పదవా
ే రితో
చరిు ంచండి.
చినన పిల్ల్
ల కు ఊపిరి ఆడనపుు ఏమి చెయాయ లో తెలుసుకుని, ఆ
పదతు
ధ ల్ను త్లిద
ల ంభ్ుల్తో, అనన దముు ల్తో, తాత్ల్తో పంచుకోండి.
కాల్డానికి, పడిపోవడానికి, మునిగిపోవడానికి, రదీే వునన రహదర్చల్ మీద
గాయపడటానికి ఎకో డెకో డ అవకాశాలున్నన యో గ్మనించండి.
ఇంటిలో కాల్డానికి అవకాశమెంత్? ఎవరికైన్న కాలినపుు ఏమి చేయాలి?
పిల్ల్
ల ను వేడి వసుువులు, వేడి భ్దవాల్ నుండి దూరంగా ఎలా ఉంచాలి? మన
సంఘంలో పదలు
ే
పిల్ల్
ల ను భ్పమాదల్కు దూరంగా ఉంచుతున్నన రా?
ఎలా ఉంచుతున్నన ర్చ? పదవా
ే ర్చ లేద ఎదగిన పిల్ల్
ల కంటే చినన పిల్ల్
ల లో
ఊపిరి ఆడకుండా ఉండటానికి ఎందుకు అవకాశం ఎకుో వ? మనం
భ్పమాదంలో పడకుండా నీటిలో మునిగినవారికి ఏ విధ్ంగా సహాయం
అందంచగ్ల్ము?

టిపిు టాయ స" త్యార్చ చేసే విధానం, భ్పధ్మ చికిత్స డబాు లో ఏమేమి
ు
ఉంచాలి
లేద
“భ్పమాదల్ను
గురించు”
నమ్యన్న
పభ్తిక
గురించి www.childrenforhealth.org లేద clare@childrenforhealth.org ను
సంభ్పదంచండి.
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టాపిక్స10 హెచ్ఐవి మరయు ఎయిడ్స్ గురంచి 10
సూచికలుుః

1. మన శర్నరం అదుభ త్మైనద. భ్పతీరోజు అద మనం ముటుకునే, భ్తాగే, ఊపిరి
పీలుు కొనే స్కక్షు జీవుల్ వల్ ల కలుగు జబుు ల్ నుండి భ్పతేయ క పదతు
ే ల్లో
కాాుతుంద.
2. హెచ్ఐవి అనేద వైరస్ (వి అంటే వైరస్) అనబడే ఒక స్కక్షు జీవి. ఇవి చాలా
భ్పమాదకరమైనవి. వీటి వల్న మన శర్నరం ఇత్ర స్కక్షు జీవుల్ నుండి
ు కోలోు తుంద.
కాాుకొనే శకిని
3. శాల్డసువేత్ులు హెచ్ఐవి భ్పమాదకరంగా మారకుండా ఉండటానికి మందులు
ు
కనిపటాుర్చగానీ, వీటిని శర్నరం నుండి పూరిగా
తొల్గించే పదతి
ే
కనిపటలే
ు దు.
4. హెచ్ఐవి సోకి మందులు వాడనివార్చ కొంత్కాల్ం త్రావ త్ ఎయిడ్సస
బారినపడతార్చ. ఎయిడ్సస అనేద కొనిన భ్పమాదకర రోగాల్ సమాహారం. ఇద
శర్నరానిన రోజురోజుకు చాలా నీరసంపచేసుుంద.
ు
5. హెచ్ఐవి రకంలోను,
సంభోగ్ సమయంలో ఊరే ఇత్ర భ్దవాలోలనూ
కలిసపోయి కనిపించకుండా ఉంటంద. హెచ్ఐవి (1) సంభోగ్
ు
సమయంలోనూ, (2) హెచ్ఐవి వునన త్లులల్ నుండి పిల్ల్
ల కు, (3) రకం
దవ రా సంభ్కమిసుుంద.
6. సంభోగ్ం దవ రా హెచ్ఐవి సోకకుండా భ్పజలు ఈ కింద విధ్ంగా
అరికడతార్చ (1) సంభోగ్ంలో ాల్గునకుండా, (2) నము కమైన
సానిన హత్య ంతో, (3) కండోమ్ ఉపయోగించి సంభోగ్ం జర్చపుట దవ రా
7. హెచ్ఐవి మరియు ఎయిడ్సస సోకినవారితో ఆుకొనవచుు , తాకవచుు ,
కగిలించుకొనవచుు . వీటి వల్న హెచ్ఐవి సంభ్కమించదు.
8. హెచ్ఐవి, ఎయిడ్సస సోకినవార్చ రయపుతూ, విచారంగా ఉంటార్చ. వారికి,
వారి కుటంబ సభ్యయ ల్కు భ్పేమ, సహకారాలు కావాలి. వార్చ వారి బాధ్ల్ను
ఇత్ర్చల్తో పంచుకోవాలి.

33

9. హెచ్ఐవి సోకిందని అనుమానమొచిు నవార్చ, వారిని ఇత్ర్చల్ను
కాాుకొనుటకు ఆరోగ్య కంభ్దనికి సల్హాల్ గురించి, చికిత్స గురించి
వెళ్ళళ లి.
10.చాలా దేశాల్లో హెచ్ఐవి సోకిన వారికి సహాయం మరియు చికిత్స
అందుతుంద. ఏంటి రభ్ట్లవైరల్ థెరపీ (ART) అనే మందు వార్చ ఎకుో వ
కాల్ం జీవించడానికి ఉపయోగ్పుతుంద.
ఈ ఆరోగ్య పరమైన సందేశాల్ను ఆరోగ్య విదయ నిపుణులు, వైదయ నిపుణులు
పరిశీలించి ఆమోదంచార్చ. వీటిని ఓఆర్ ి హెల్ు వెస సైట్ లో కూడా
చూడవచుు . http://www.health-orb.org.
ఈ టాపిక్ మరింత్ అర థం చేసుకోటానికి, ఇంకోళ్ళ తో ఈ సందేశాల్ను
పంచుకోవటానికి పిల్లు
ల
చేయదగ్ ు కొనిన
పనుల్కి ఆలోచనలు ఇకో డ
ఇవవ బడాాయి.

హెచ్ఐవి మరయు ఎయిడ్స్ – పిల్లలు చేయగలిగినది
ఏమిి

•
•
•
•
•
•

మన మాత్ృభాషలో, మన సంత్ పదల్ను ఉపయోగించి హెచ్ఐవి
మరియు ఎయిడ్సస పైన మన సంత్ సందేశాల్ను త్యార్చ చేయండి.
ఆ సందేశాలు గుర్చుండేటటల వల్ల ల వేసుకోండి.
ఆ సందేశాల్ను మన పిల్ల్
ల తోను కుటంబసభ్యయ ల్తోను పంచుకోండి.
హెచ్ఐవి మరియు ఎయిడ్సస గురించిన వివరాల్ను సేకరించి అందరితోనూ
పంచుకోండి.
ఆరోగ్య భ్శామికుల్ను ాఠశాల్కు ఆహావ నించి హెచ్ఐవి మరియు ఎయిడ్సస
గురించిన అనుమాన్నలు నివృతిు చేసుకోండి.
మన భ్ాంత్ంలో ఎయిడ్సస
సోకిన పిల్ల్
ల
సహాయానికి పదతు
ే ల్ను
ఆలోచించండి.
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•
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•
•
•
•
•

•
•

జీవన్నధార ఆటను ఆుతూ, హెచ్ఐవి సోకడానికి గ్ల్ అవకాశాల్ను
ు
గురించండి.
హెచ్ఐవి సోక పదతు
ే ల్ను తెలిపే "నిజమా అబదమా
ధ " ఆటను త్యార్చచేస
ఆడండి. చివరలో సహాయపడటానికి భ్పశన ల్డగ్ండి.
భ్పతేయ క సేన హాల్ గురించి, లైంగిక భావనల్ గురించి మాటాలడటానికి
అవసరమైన నైపుణాయ నిన నేరు ండి.
మన భ్పతేయ క సేన హాల్ దవ రా హెచ్ఐవి సోకకుండా ఉండటానికి
అవసరమైన అల్వాటల తెలిపే "క్ఫ్తట్
ల ఆఫ్ హోస" ఆటను ఆడండి.
హెచ్ఐవి, ఎయిడ్సస సోకినవారి కష్టుల్ననిన టిని తెలుసుకొని వారికి ఏ విధ్ంగా
సహాయపడగ్ల్మో ఆలోచించండి.
హెచ్ఐవి సోకిన వారిలా న్నటికవేస్కు, వారి కష్టులు తెలుసుకోండి.
హెచ్ఐవి సోకినవారి గురించి వారి కష్టుల్ గురించి తెలిపే కధ్ల్ను
తెలుసుకోండి.
హెచ్ఐవి ఎయిడ్సస గురించి మనకు తెలిసన వివరాల్తో ఒక భ్పశాన వళ్ళని
రూపొందంచండి.
హెచ్ఐవి ఎయిడ్సస గురించి భ్పశన ల్కు మన త్రగ్తి గ్దలో ఒక భ్పశన ల్
పట్టను
ు ఉంచండి.
హెచ్ఐవి ఎయిడ్సస గురించి ఒక పభ్తానిన మన ాఠశాల్ కోసం త్యార్చ
చేయండి.
మీన్న అను అమాు యి లేద రాజీవ్ అనే అబాు యి, హెచ్ఐవి సోకిన వారి త్లి ల
మరియు మీన్న త్న త్లిని
ల ఆరోగ్య కంభ్దనికి వెళ్ళ ల ART తీసుకొము ని
బల్వంత్పటేట
ు టు ఒక న్నటికను త్యార్చ చేయండి.
హెచ్ఐవి మరియు ఎయిడ్సస
సంఘానిన
ఒకదనిని క్సాథపించి మన
ాఠశాల్లో, కుటంబంలో అవగాహన పంపొందంచండి.
మన వాయ ధ నిరోధ్క శకి ు ఎలా పనిచేసుుంద? ఏఏ ఆహారాలు మన వాయ ధ
ు పంపొందసాుయి? హెచ్ఐవి అంటే ఏమిటి? ఎయిడ్సస అంటే
నిరోధ్క శకిని
ఏమిటి? ఎవరికైన్న హెచ్ఐవి ఉందని తెలిసేు ఏమవుతుంద? ఎవరైన్న
ఎయిడ్సస బారినపడితే ఏమవుతుంద? హెచ్ఐవి ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఏ
విధ్ంగా సంభ్కమిసుుంద? ఎలా సంభ్కమించదు? మనం దని నుండి ఎలా
కాాుకోగ్ల్ం? హెచ్ఐవికి చికిత్స ఏమిటి? హెచ్ఐవి త్లులల్ నుండి
పిల్ల్
ల కు సంభ్కమిచకుండా మందులు ఏ విధ్ంగా కాాడతాయి?ఏంటి
రభ్ట్లవైరల్ థెరపీ (ART) ఎలా పని చేసుుంద? దనిని ఎపుు ు వాడాలి? మన
సేన హాలు ఎపుు ు మరియు ఎలా సంభోగానికి దరితీసాుయి? కండోమున
సరిగా ఎలా ఉపయోగించాలి? (మగ్/ ఆడ) హెచ్ఐవి బారినపడిన మన
సేన హతులు,
కుటంబ
సభ్యయ లు
ఆరోగ్య ంగా
ఉండటానికి
అనుసరించాలిస న పదతు
ధ లు ఏంటి? హెచ్ఐవి మరియు ఎయిడ్సస కు
చికిత్స నందంచే దగ్ ురలోనునన ఆరోగ్య కంభ్దం ఎకో ుంద?
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జీవన్నధార ఆట, "క్ఫ్తట్
ధ " ఆట
ల ఆఫ్ హోస" ఆట లేద "నిజమా అబదమా
నమ్యన్నల్
కోసం
లేద
మరియేఇత్ర
వివరాల్
కోసం www.childrenforhealth.org లేద clare@childrenforhealth.org ను
సంభ్పదంచండి.
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