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तपाईँको बच्चाको उमेर बढ्दै जााँदा उनीहरूको व्यवहारमा कस्तो पररवततन आउाँ छ
ववशेष गरर जन्मेर पााँच वषत सम्ममा बच्चाहरू अत्यन्त चााँडो बढ्ने तथा फेररने गछत न ्। सबै बच्चाहरूको एउटै
गततमा ववकास हुने अथवा खास अवस्थाहरू पार गने हुाँदैन, तर उनीहरू सबै उही अवस्थाहरूबाट अगाडड

बढ्छन ्। यी अवस्थाहरूबारे धेरै जानकारी पाएमा उनीहरूको व्यवहारबारे राम्ररी बुझ्न हामीलाई सहयोग पुग्न
सक्छ। बदमास जस्तो लाग्ने व्यवहारहरू हुकतने प्रक्रिया कै एउटा भाग मात्र पतन हुनसक्छ।
तनम्न जानकारीहरू एउटा मागत दर्शतका मात्र हो। सबै बच्चाहरू एकै खाले हुाँदैनन ्। उनीहरू सबै ववर्भन्न

समयमा ववर्भन्न अवस्थाहरू पार गछत न ् र आफ्नो वररपररका घट्नाहरूका सम्बन्धमा र्भन्न र्भन्न प्रकारले
प्रततक्रिया जनाउाँ छन ्। उनीहरू प्रत्येकको आ-आफ्नै व्यक्क्तत्व र व्यक्क्तगत र्मजास हुन्छ।
अन्य मातावपतासाँग कुरा गनह
ुत ोस ्, यस्तो मक्ु ककल समयमा के गरे भनेर आफ्नो आफन्तलाई सोध्नह
ु ोस ् –
उनीहरूले कुनै सााँच्चै राम्रो उपायहरू तनकालेका हुन सक्छन ्।

यदद कुनै अपाङ्ग बच्चा भएमा, उनीहरूलाई ववर्भन्न चरणहरू पार गनत वा नयााँ
कुराहरू र्सक्न बढी समय लाग्न सक्छ। तर उनीहरूलाई पतन केही सीमा तथा
बन्धनहरूको साथै, उनीहरूको र्सकाइमा सहयोग परु याउने
्
धेरै अवसर तथा
अनुभवहरूको आवकयकता पछत । हामीलाई यस ववषयमा मद्दत गनतसक्ने

मातनसहरूबारे जान्नलाई हामी हाम्रो चचक्रकत्सक वा तमाररकी ओरा नसतलाई सोध्न
सक्छौँ।

नवजात शििु दे खि अठाह्र महिना
र्शशुहरू आफ्नो इक्न्िय शक्तीद्वारा र्सक्छन ्। चीजबीजहरूलाई हे न,े सुन्ने, गन्ध र्लने, छुने तथा चाख्ने
प्रक्रियाद्वारा आफ्नो वररपररको दतु नयााँबारे जान्ने िममा उनीहरूको ददमागले आपसको सम्बन्ध स्थावपत
गनत थाल्छ।
र्शशुहरू तनकै सानो हुाँदा, उनीहरूलाई केही चादहएमा रोएर हामीलाई जानकारी ददन्छन ्।
कोही बेला उनीहरूलाई मनाउन नसक्रकने र झन बेसी रोएर फकाउन तनकै मुक्ककल पने समय पतन आउाँ छ।
अततउत्तेजना, दााँत उम्रने, खानामा बढ्दो रूचच, अथवा उनीहरूको वातावरणमा हे रफेरको कारणले समाधान
नहुने प्रभाव पानतसक्छ।
यस्तो बेला हामी आफैँ पतन थाकेको अवस्था भएमा झनै मुक्ककल पनतसक्छ, तर कर्लला बच्चाहरूले पार गने
अन्य अवस्थाहरू जस्तै, यो अवस्था पतन सधैँ बस्दै न।

“यो समयलाई उनीहरूको जीवनमा आउने तथा बच्चाहरूलाई तपाईँको जरूरत बेसी
पने छोटो अवचधको रूपमा सोच्नुहोस ्”
िामी:
• धेरै्ध्यान्पुर्याउन्सक्छौँ – हाम्रो्र्शश्ु बेसी्माया्पाएर्बबग्राँदैन
• रोएको्बेला्याद्गनह
ुत ोस ्, तर्याद्राख्नुहोस ््केही्बच्चाहरू्सुत्नु्भन्दा्पदहला्एकक्षण्रूने्
गदत छन ् – यदद्सुत्ने्बेला्प्रत्येक्पटक्यस्तो्भएमा्के्भएको्हो्भनेर्एकक्षण्ववचार्
गनह
ुत ोस ्
• यदद्उनीहरूको्न्यावप्फेनप
ुत ने्भएको्हो्अथवा्भोक,्थकाइ,्गमी्या्जाडो्लागेको्हो्क्रक्
भनेर्ववचार्गनह
ुत ोस ्

“ यदद तपाईँलाई सााँच्चै नै मानर्सक चाप परे मा – केही ताजा हावा र्लनुहोस ्, घाममा
बस्नुहोस ् अथवा केही बेर टहल्न तनस्कनुहोस ्”

• हातमा्बोकेर, हल्लाएर, बोलेर्अथवा्मधरु ो्स्वरमा्गाना्गाएर्उनीहरूलाई्आराम्ददनुहोस ्
• डुलाउनुहोस ्, बच्चाहरूको्गाडडमा्अथवा्वपठययाँमा्बोकेर्अथवा्कारमा्घुम्न्लैजानुपछत
• राम्रोसाँग्मनतातो्पानीले्नह
ु ाइददनह
ु ोस ्
• यदद्तपाईँ्थाक्नभ
ु एमा्अथवा्तनराश्हुनभ
ु एमा, अरू्कसैलाई्बोक्न्ददनुहोस ्

“तनयर्मत समयमा काम गने गनह
ुत ोस ् – तर कुनै ददन भने जस्तो हुाँदैन भन्ने पतन
अपेक्षा गनह
ुत ोस ्”

18 महिना दे खि दईु वर्षसम्म
र्शशुहरू आफैँ काम गनत मन पराउाँ छन ् र उनीहरूलाई त्यततनै बेला भनेको चचज चादहन्छ। केही कुरामा हे रफेर
हुाँदा उनीहरूलाई झको लाग्नसक्छ, र सक्जलै तनराश र ददक्क हुन सक्छन ्। उनीहरू बोल्न, दगन
ु ,त चढ्न र

आफ्नो सीमाहरू नाघ्न थाल्छन ्। उनीहरू बादहर जान तथा घुमक्रफर गनत मन पराउाँ छन ्। लगभग दईु वषतको
हुाँदा झकोफको शरू
ु हुनसक्छ।

“बेर्सनमा पानी र फीीँजहरूले भनह
ुत ोस ्, भइ
ु ाँमा तौर्लया राख्नह
ु ोस ् र उनीहरूलाई
छाड्ददनुहोस ्”
तपाईँ:
उनीहरूलाई केही गनत लगाउनु भन्दा पदहला अचग्रम सच
य ना ददन सक्नह
ु ु न्छ: “आमाले्धोएको्लग
ु ाहरू्
झुन्ड्याइसकेपतछ...”

• स्वतंत्रता्र्सीमा्बीच्सन्तुलन्कायम्गनह
ुत ोस ्: “भुइाँमा्बस्र्ततमी्कपमा्वपउन्सक्छौँ”
• राम्रो्कुराहरूको्प्रशंसा्गनह
ुत ोस ्, हामीलाई्मन्नपने्व्यवहारहरूमाचथ्बेसी्ध्यान्नददने्प्रयास्
गनह
ुत ोस ्।
• तपाईँको्बच्चाले्रूचच्दे खाएमा्ददसा्बस्न्र्सकाउन्थाल्नुपछत
• सीर्मत्ववकल्पहरू्प्रदान्गनह
ुत ोस ्। उनीहरूलाई्नीलो्अथवा्पहेँलो्कमेज्लगाउन्मन्लाग्छ्
भनेर्सोध्नह
ु ोस ् – कुन्कमेज्लगाउन्मन्लाग्छ्भनेर्होइन (त्यो्सोध्नभ
ु एमा्धन
ु ्राखेको्
भन्ने्जवाफ्पाउनुहुनेछ!)

“आफय कहााँ जााँदै हुनुहुन्छ, के गनुत हुाँदैछ भन्ने ववषयमा आफ्नो र्शशुसाँग कुरा
गनह
ुत ोस ् – बातचचत गनह
ुत ोस ्”

• हामीले्गने्कामकाजमा्उनीहरूलाई्संलग्न्गराउनुहोस ्। हाम्रो्हातमा्कीला्ददन, अथवा्मेल्
बक्सबाट्पत्रहरू्तनकालेर्ल्याउन्लगाउनुहोस ््
• मुक्ककल्समयको्अनुमान्लगाउने्प्रयास्गनह
ुत ोस ् र्सक्नुहुन्छ्भने्जोचगने्प्रयास्गनह
ुत ोस ्
• तपाईँको्बच्चाहरू झकोफको गरे मा्उनीहरू्सुरक्षक्षत्छन ््भन्ने्तनक्कचत्गनह
ुत ोस ्, र्वास्ता्
नगने्प्रयास्गनह
ुत ोस ् सबै्सक्रकएपतछ, उनीहरू्शान्त्भएकोमा्प्रशंसा्गनह
ुत ोस ्।्उनीहरूलाई्
गाली्नगनह
ुत ोस ्।

“बच्चाहरूलाई तपाईँको आवकयकता परे मा घरको अन्य काम पतछ गनह
ुत ोस ् – त्यो
समय उनीहरूलाई ददनुहोस ्”

दई
ु दे खि तीन वर्ष
दईु दे खख तीन वषत बीचमा, बच्चाहरू आफैँलाई एउटा र्भन्दै तथा स्वतंत्र व्यक्क्तका रूपमा हे नत थाल्छन ्।
उनीहरू केही कुरालाई आफ्नो अकातको भन्ने बुझ्न थालेका हुन्छन ् र त्यसैले “मेरो” भन्ने शब्दहरू प्रयोग गनत
थाल्छन ्। उनीहरू अन्य बच्चाहरूबारे धेरै सचेत रहने तथा रूचच राख्ने गछत न ्, तर खेल्न र्सक्न भने धेरै
अभ्यासको जरूरत पनेछ।
शारीररक क्षमताहरूको ववृ िका कारणले उनीहरू रमाइलो गरररहे का हुन्छन ् तथा र कदहलेकाहीीँ धेरैवटा

कामहरू आफैँ गनत खोज्छन ्। उनीहरू आफ्नो भावना तथा तथा तनराशासाँग जुझ्न र्सक्दै गरे को अवस्था
भएकोले रूने, साँक
ु साँक
ु गने, दहकातउने र टोक्ने समेत कुराहरू अझै पतन हुन्छ।

“साँग साँगै खेल्नह
ु ोस ्”
िामी:
• सधैँ्उनीहरूको्धेरै्प्रशंसा्गनत्सक्छौँ
• उनीहरूलाई्अन्य्केटाकेटीहरू्भएको्ठाउाँ मा्लैजान्सक्छौँ
• एक्पटकमा्एउटा्मात्र्काम्अह्राउन्सक्छौँ – धेरैवटाको्सच
य ी्होइन
• स्पष्ट्तनदे शनहरू्ददएर्हामीलाई्मन्पने्व्यवहारहरूबारे ्तनक्कचत्गनह
ुत ोस ्
• उनीहरूलाई्स-साना्कामहरू्गनत्ददनह
ु ोस ्

राम्रो उदाहरण दे खाउने प्रयास गनह
ुत ोस ् – हाम्रा बच्चाहरूले हामीले गने कुराहरू नक्कल गछत न ्
• जरूरी्कुराहरूका्लाचग, स्पष्ट्सीमा्तनधातरण्गरे र्त्यसैमा्कायम्हुनुहोस ्
• उनीहरूले्गरे को्कुनै्कुरा्हामीलाई्मन्नपरे मा्यसको्कारण्बुझाइददनुहोस ्।

“एउटा खेलौना लाईब्रेरी जम्मा पानतसक्छौँ –उनीहरूलाई अनुभव गनत थुप्रै खेलौनाहरू
ददनुहोस ्”

“सम्भव भएसम्म हुन्छ भन्ने गनह
ुत ोस ्”
तीन दे खि चार वर्ष
तीन दे खख चार वषत बीचमा, बच्चाहरू ववर्भन्न भावनाहरू चचन्न तथा अर्भव्यक्त गनत बढी सक्षम हुन्छन ्।

उनीहरू गवत, ग्लातन वा लाज लाग्ने अनुभव गनत सक्छन ्। उनीहरू बढ्दो मात्रामा आदानप्रदान तथा सहयोग
गने हुन्छन ् र उनीहरूले अरूको धारणालाई बझ्
ु ने भएपतन उनीहरूको आफ्नै सोचाइर्सत मेल नखाएमा भने
अझैपतन समस्या भइहाल्छ। उनीहरू हााँस्न, फाल्तु खेलहरू खेल्न तथा वप्रटे न्ड गेम खेल्न मन पराउाँ छन ्।
उनीहरू आफ्नो नयााँ सीप जस्तै चढ्ने, केही कुरा फ्यााँक्ने तथा साइकल चढ्ने अभ्यास गनत

“धेरै बातचचत गनह
ुत ोस ् – बातचचत गरे कोमा प्रशंसा गनह
ुत ोस ्”
मन पराउाँ छन ्। उनीहरू सबैजना धेरै प्रकनहरू गने तथा कथा भन्ने गछत न,् कुनै कुनै कथामा यथाथत तथा

अवास्तववक कुराहरू र्मर्सएको हुन्छ। उनीहरू तनयम तथा तार्लकामा सुरक्षक्षत महसुस गरे पतन, उनीहरूमा
लगाइएको सीमा नााँघ्न खोक्जरहे का हुन्छन ्।

“कदठन कुराहरूलाई खेलको रूप ददने प्रयास गनह
ुत ोस ् – “लौ हामी बाथरूममा उफ्रेर
जौँ” भन्नुहोस ्।
िामी:
• हाम्रो्कुरा्मानेको्बेला्उनीहरूलाई्धन्यवाद ददने्तथा्प्रशंसा्गनत्सक्छौँ
• “लौ्हामी” अथवा “हामीले्यसो्गरे मा्कसो्हुन्छ”्भन्ने्वाक्यांशहरू्धेरै्मात्रामा्प्रयोग्
गनह
ुत ोस ्

• कुनै्कुरा्त्यतत्महत्वपण
य ्त नभएको्बेला्लचचलो्हुनुहोस ्

• यदद्उनीहरूले “हुाँदैन” भनेमा्ववषय्बद्लेर्उनीहरूको्ध्यान्अन्तै्लानुहोस ्
• हाम्रो्बच्चाहरूबाट्हामी्जस्तो्चाहन्छौँ्त्यस्तै्व्यवहार्दे खाउनुहोस ् – उनीहरू्हामीले्जे्गछौँ्
त्यसैको्नक्कल्गदत छन ्
• तनयम्तथा्सीमाहरूमा्अडडग्रहनुहोस ्
• कुरा्र्मलाउने्प्रयास्गनह
ुत ोस ्: “ततमीले्आफ्नो्खेलौना्दटपेर्राखेपतछ्हामी्पाकतमा्जानेछौँ” –
उपहारका्रूपमा्केही्खानेकुरा्‘खव
ु ाउने’ नगनह
ुत ोस ् – हाम्रो्समय्र्ध्यान्नै्धेरै्महत्वपण
य ्त छ।
• कुनै्समस्या्भएको्बेला्शान्त्भएर्बस्ने्समय्तनकाल्नह
ु ोस ् उनीहरूलाई्कुनै्शान्त्सरु क्षक्षत्
ठाउाँ मा्लानुहोस ्, उनीहरू्क्रकन्त्यहााँ्आएको्तथा्हामीले्उनीहरूलाई्अह्राएको्कुराहरू्पयरा्
गरे मा्उनीहरू्पुनः्त्यहााँ्आउन्सक्ने्भनेर्बताउनुहोस ्। यो्दईु ्तीन्र्मनटको्लाचग्मात्र्
हुनुपछत ।

“सकेसम्म थोरै तनयमहरू बनाउनुहोस ् – तर तयनीहरूमा अडडग रहनुहोस ्”
सबै कुरामा झगडा नगनह
ुत ोस ्”

चार दे खि पााँच वर्ष
हाम्रा बच्चाहरू ठयलो हुाँदै जााँदा अन्य बच्चाहरूसाँग धेरै र्मलेर खेल्न थाल्छन ् र र्मत्रता बढी महत्वपयणत हुन्छ,
तरै पतन केही वववादहरू उत्पन्न भइरहन्छ। उनीहरू बढी ऊजातवान हुने, साहसी कामहरू गनत तथा नयााँ कुरा
गनत मन पराउने हुन्छन ्। उनीहरू, गाह्रो भएपतन, चन
ु ौती स्वीकार गनत बढी समथत हुन्छन ्। कुनै बेला

उनीहरूमा बढ्ता आत्म ववकवास उत्पन्न भएर आफ्नै कुराहरू गनत रमाइलो मान्ने हुन्छन ्। उनीहरूले सीमा
नाघ्न खोज्छन ् र ‘फाल्त’ु कुरा वा व्यवहारहरूको माध्यमबाट ठयला मातनसहरूको ध्यान आकवषतत गनत
चाहन्छन ्।

“नराम्रो कुराहरू भन्दा धेरै मात्रामा राम्रो कुराहरू गने गनह
ुत ोस ्”
िामी:
• उनीहरूबाट्अपेक्षा्राखखएको्कुराहरूबारे ्प्रस्ट्पानत्सक्छौँ्
• उनीहरूले्कडा्मेहनत्गदात्धेरै्प्रशंसा्गनत्सक्छौँ्

• तनयम्तथा्सीमाहरू्बनाउनुहोस ् (अत्याचधक्होइन) र्तयनीहरूमा्कायम्रहनुहोस ्
• उनीहरूलाई्धेरैवटा्अलग्अलग्कामहरू्प्रयास्गनत्प्रोत्साहन्गनह
ुत ोस ्
• उनीहरूलाई्केही्काम्अह्राउनह
ु ोस ््जसको्माध्यमबाट्उनीहरू्हामीलाई्आफ्नो्क्षमता्
दे खाउन्सक्छन ्
• उनीहरूलाई्अनुशार्सत्बनाउनु्पदात्शान्त्भएर्बस्नुहोस ्
• उनीहरूलाई्पयातप्त्स्नेह्ददनुहोस ्

“केही कुराबारे उनीहरूको ववचार सोध्न सक्छौँ”
“तपाईँ उनीहरूलाई माया गनह
ुत ु न्छ भनेर भन्नुहोस ्”
• कुनै्समस्याको्समाधानको्लाचग्उनीहरूलाई्सहयोग्तथा्प्रोत्साहन्गनह
ुत ोस ्
• एउटा्राम्रो्उदाहरण्बनेर्दे खाउनुहोस ्
• उनीहरूलाई्डर्वा्भय्लाग्दा्सान्त्वना्ददनुहोस ् – तपाईँ्आफैँलाई्डर्लाग्दा्कस्तो्लाग्छ्
त्यसबारे ्सोच्नुहोस ्

“उनीहरूलाई आफ्नो शक्क्त काममा लगाउन ददनह
ु ोस ् – पयातप्त शारीररक
कामकाजहरू”

बच्चािरूशसत अपनाउने उपायिरू/मातापपतािरूको लागि जानकारी

For more information go to:
www.skip.org.nz
Email: info@skip.org.nz
Phone: 04 916 3300
For more information on support for parents, go to:
www.familyservices.govt.nz/directory

