Pagkaginikanan sa panahon sa Covid-19
Unsaon paggamit sa mga Public Service Announcements
gikan sa COVID-19 Playful Parenting Emergency Response Resource Toolkit

Ang Mga Public Service
Announcement (PSA) maoy mga
anunsyo nga adunay script nga
mahimong ipahaangay aron
mohaum sa inyong konteksto, ingon
man ang dugang nga ‘Mga Tip sa
Adlaw’.
Mahimo ninyong gamiton ang tanan
nga mga PSA - o pagpili usa o duha
nga labi nga may kalabutan sa imong
konteksto. Mahimo usab nimo nga
iusa ang mga pahibalo kung angay,
aron ang usa ka PSA maglakip sa
daghang mga hilisgutan.
Partikular namo nga gilauman nga
ang mga mensahe sa PSA makaabot
sa mga ginikanan nga wala’y access
sa internet - pinaagi sa radyo o
paggamit sa mga pangpubliko nga
mensahe. Sulayi ang mga mosunud
nga pamaagi aron mapadangat ang
mga mensahe sa mga ginikanan.

Ipahayag ang mga mensahe
sa lokal (o nasyonal) nga radyo
Ma-appreciate sa mga istasyon sa radyo nga aduna silay kakuhaan og
impormasyon nga base sa mga siyentipikanhong pagtuon aron
ipaambit sa ilang mga tigpaminaw.
Kung aduna na moy mga kontak sa mga istasyon sa radyo sa
komunidad, hangyoa sila nga i-broadcast ang mga PSA. Mahimo sila
mag-broadcast usa sa usa ka adlaw sa usa ka regular nga slot; o kung
mas gusto nila, mahimong mubuhat og usa ka espesyal nga bahin o
programa nga 'phone-in' gamit ang pipila ka mga hilisgutan. Ang 'Mga
Tip sa Adlaw' sa parehas nga mga sheet mahimong magamit nga
jingles o slogans kauban sa mga PSA.
Kung wala moy mga kontak, mahimo ninyo nga pangutan-on ang uban
kung kinsa ang ilang kaila o gamit sa Internet pagpangita sa mga
ngalan ug email address sa mga tigbalita o mga tagdumala sa
estasyon. Mahimo ninyong gamiton ang sampol nga Press Release (sa
ubus) aron ipaila ang mga Tip ug mga PSA. Libre mo nga ipahiangay
kini kung kinahanglan.

Pangutan-a ang usa ka tawo nga taas og profile
Mahimo nimo pangutan-on ang usa ka tawo nga ilhado o taas og
posisyon, sama sa usa ka ministro sa kahimsog, lokal nga bantog nga
tawo o mayor sa lungsod, nga gamiton ang mga anunsyo sa ilang mga
komunikasyon mahitungod sa COVID-19. Ma-appreciate kana nila nga
aduna silay mga mensahe nga mapaambit nga base sa siyentipiko nga
pagtuon og ready-to-use na. Kung gusto nila, mahimo nilang gamiton
ang tanan nga mga mensahe sa usa ka yugto sa panahon, o gamiton
ra ang labi nga may kalabutan sa ilang konteksto.

Irekord kini alang sa inyong kaugalingon nga
website
Kung ang inyong organisasyon adunay usa ka website, mahimo
ninyong irekord ang mga PSA komo audio content ug himuon kini nga
magamit sa mga ginikanan, pamilya ug mga tagahatag og serbisyo.

Thank you for helping us to get the
Playful Parenting resources to
parents and families dealing with the
challenges of COVID-19!

Alang sa dugang nga kasayuran
Kung adunay moy mga pangutana bahin sa paggamit sa mga materyal,
palihug kontaka ang Parenting for Lifelong Health team sa
Covid19parenting@gmail.com

Posible ang madulaon ug positibo nga
pagginikanan sa panahon sa COVID-19
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Ang usa ka serye sa mga kahinguhaan nga gidebelop sa mga internasyonal nga researcher ug ahensya maoy
nagtabang sa mga pamilya pinaagi sa ‘Playful Parenting’ sa panahon sa COVID-19.
Ang krisis sa COVID- 19 mahagiton sa atong tanan. Sa tibuuk kalibutan, 1.3 bilyon nga mga bata 1 ang wala sa
eskuylahan. Daghang mga pamilya ang naglisud sa pagpadayon sa pag-okupar sa mga bata ug tin-edyer.
Kanunay nga taas ang kapit-os, kabalaka ug mga lantugi.
Ang bag-ong mga kahinguhaan naugmad sa mga eksperto - lakip ang WHO, UNICEF ug ang Global Partnership
to End Violence Against Children, ingon man mga researcher sa Oxford University ug University of Cape Town ug nahatag og yano nga tambag aron matabangan ang mga ginikanan ug mga anak nga makasugakod.
Ang mga kahinguhaan naglakip og mga tip sa tanan nga aspeto sa kinabuhi sa pamilya gikan sa pagkat-on
pinaagi sa pagdula ug pagdumala sa kapit-os hangtod sa pagsulti bahin sa COVID19 ug pagbadyet sa pamilya ingon man mga kalihokan aron matabangan ang mga ginikanan nga maatiman ug makahatag og suporta sa
ilang mga anak. Ang tanan nga tambag gibase sa istrikto nga akademiko nga research ug taas nga eksperinsiya
sa pagpadagan sa mga programa sa pagkaginikanan para sa mga pamilya sa tibuuk kalibutan.
Nalakip sa mga tapik nga gihisgotan ang: Pakigsulti bahin sa COVID-19; Kung ang mga bata nagbuhat og dili
maayo; Pagbadyet sa pamilya; Pag-atubang sa kasuko; Pagpadayon nga positibo; Pag-amping sa imong
kaugalingon; Mga relasyon sa pamilya; One-on-on time; Paghimo og regular na buluhaton; Kaluwasan sa bata
sa internet; Pagkat-on pinaagi sa pagdula; ug Pagkaginikanan sa sikit na panimalay o komunidad.
Sa bulan gikan nga gilansad kini, ang mga resources miabut sa 34 milyon nga mga pamilya sa 178 nga mga
nasud. Gihubad sila sa labaw pa sa 80 nga mga sinultian ug gipasabwag sa mga gobyerno lakip ang Bangladesh,
Brazil, Cambodia, Colombia, France, Germany, I Island, Kenya, Malaysia, Montenegro, Paraguay, Philippines,
South Africa, Somalia, Sri Lanka, Thailand, Uganda, Vanuatu, ug Vietnam.
•
•
•

Ang Red Cross sa Montenegro nagpasabwag sa mga tip ingon bahin sa mga parsela sa pagkaon alang
sa mga pamilya nga gamay ang kita.
Kini nga mga mensahe gipasabwag sa Kenya sa Dept of Children Services '.
Ang mga kahinguhaan nahisgutan na sa tibuuk kalibutan nga media gikan sa the health journal The
Lancet hangtod sa Times of India.

Si Propesor Lucie Cluver sa Oxford University miingon: “Ang kahimtang karon lisud kanatong tanan, labi na sa
mga ginikanan. Ang 'Playful Parenting' Resources nagtanyag og yano, praktikal nga mga ideya nga mahimo sa
bisan kinsa, bisan sa gamay nga panimalay, nga makatabang sa mga pamilya nga makasugakod. ”
Ang tanan nga mga kapanguhaan naa sa https://www.covid19parenting.com/ website. Aduna usab usa ka
mubu nga Public Service Announcement alang sa matag hilisgutan, nga libre gamiton ug i-broadcast.

... Pagtapos

1. The resources have been developed and endorsed by organisations including WHO, UNICEF,
Global Partnership to End Violence Against Children, The Parenting for Life-long Health Team at
the Universities of Oxford and Cape Town. UNICEF link here. WHO link here.
2. The 12 Parenting Tip Sheets are free to download, use and share. Media and organisations can
use their own channels to get these messages to parents.
3. 12 Social Media Messages are available and free to download and share.
4. The 12 Public Service Announcements (PSAs) are free to download, use and share. Media can
carry one PSA each day, or select those most relevant to their context.

Mga nota para sa mga editor
1. Ang mga kapanguhaan gidebelop ug giindorso sa mga organisasyon lakip ang WHO, UNICEF,
Global Partnership to End Violence Against Children, ug The Parenting for Lifelong Health
Team sa mga Unibersidad sa Oxford ug Cape Town.
2. Libre nga i-download, gamiton ug ipaambit ang 12 Parenting Tip Sheets. Ang media ug mga
organisasyon mahimong mogamit sa ilang kaugalingon nga mga channel aron mapaabot
kining mga mensahe sa mga ginikanan.
3. Adunay 12 Mga Mensahe sa Social Media nga magamit ug libre nga i-download ug ipaambit.
4. Ang 12 Mga Public Service Announcement (PSA) libre nga i-download, gamiton ug ipaambit.
Ang media mahimong maggamit usa ka PSA matag adlaw, o magpili sa kadtong mga labing
angay sa ilang konteksto.
5. Kung aduna moy mga pangutana bahin sa paggamit sa mga materyal, palihug kontaka ang
Covid19parenting@gmail.com

Salamat sa inyong pagtabang kanamo nga mapaambit ang mga kapanguhaan sa Playful
Parenting sa mga ginikanan ug pamilya nga nag-atubang sa mga hagit sa COVID-19!

