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तपाईँको बच्चा सरु क्षित तथा सहयोग प्राप्त महसस
ु गर्न सक्र्े न्यार्ो तथा स्र्ेहमयी
सम्बन्धका लागग मागनदर्नर् वा अर्ुर्ासर् अत्यन्त प्रभावकारी हुन्छ।
“र्कारात्मक भन्दा बढी सकारात्मक कुराहरू भन्र्े गर्ह
ुन ोस ्”

व्यवहारहरूको दे खरे ख
वररपररको वातावरण तथा यसमा उर्ीहरूको स्थार् पत्ता लगाउर् बच्चाहरू जिज्ञासु भएर ववभभन्र् प्रयोगहरू
गरे र हे छनर् ्। उर्ीहरू चढ्र्े, चाख्र्े, कोट्याउर्े, उफ्रर्े, छुर्े तथा कैयौँ प्रश्र्हरू सोध्र्े गदन छर् ्। यसबाट
उर्ीहरूलाई आफ्र्ा वररपररको वातावरणबारे िान्र् र आफ्र्ो सीमा थाहा पाउर् मद्दत गछन ।

तपाईँको बच्चा सुरक्षित रहेको नर्जश्चत गरे र तथा उर्ीहरूलाई त्यसबारे िान्र् र्यााँ चीिबीिहरू ददएर यस्ता
सम्पूणन जिज्ञासु प्रक्रियाहरूमा मद्दत गर्न सक्र्ुहुन्छ। यसो गर्ानले तपाईँको बच्चाहरू ठूलो हुाँदा आवश्यक पर्े
सीप तथा समझहरूको ववकास गर्न मद्दत पुग्छ।

तपाईँको बच्चा सरु क्षित तथा सहयोग प्राप्त महसस
ु गर्न सक्र्े न्यार्ो तथा स्र्ेहमयी सम्बन्धका लागग
मागनदर्नर् वा अर्र्
ु ासर् अत्यन्त प्रभावकारी हुन्छ।

“एकरूपता र्ै सही उपाय हो”
“बच्चालाई िस्तो व्यवहार भसकाउर् चाहर्ह
ु ु न्छ त्यस्तै आफूले पनर् व्यवहार
गर्ह
ुन ोस ्”

के कुराले राम्रो काम गर्छ
•

पयानप्त माया र स्र्ेह ददर्ुहोस ् तथा प्रर्ंसा गर्ह
ुन ोस ्।

•

स्पष्ट रूपमा कुराकार्ी गर्ह
ुन ोस ्। उर्ीहरूले राम्रो गरे को भन्र्ुहोस ् िसले गदान उर्ीहरूले र्यााँ
कुराहरू भसक्र् आवश्यक आत्म ववश्वासको ववकास हुर् पाउाँ छ। तपाईँको बच्चाको प्रर्ंसा
गर्ह
ुन ोस ् ता क्रक उर्ीहरूले तपाईँले मर् पराउर्े व्यवहारहरू दोहोर्याउर्े छर् ्।

•

बच्चाबाट के चाहर्ुहुन्छ, र के चाहर्ुहुन्र् त्यसबारे स्पष्ट पार्ह
ुन ोस ्। प्रस्ट सीमा तथा बन्धर्हरू
नर्धानरण गर्ह
ुन ोस ्।

•

यदद केही कुरा बबगिएमा, के भएको हो भर्ेर उर्ीहरूसाँग छलफल गर्ह
ुन ोस ्। केही कुरा सल्
ु झाउर्
उर्ीहरूलाई सहयोगको िरूरत पर्नसक्छ। यदद उर्ीहरू धेरै सार्ा भएको कारणले तपाईँ
कुराकार्ी गर्न सक्र्ु हुाँदैर् भर्े, के भएको हुर्सक्छ ववचार गर्ह
ुन ोस ् – उर्ीहरूलाई थकाइ, भोक
लागेको, र नर्रार् भएर तपाईँलाई भन्र् र्सकेको पनर् हुर्सक्छ।

•

यदद तपाईँको बच्चाले केही गर्न अस्वीकार गरे मा, यसको कारण बुझ्र्े प्रयास गर्ह
ुन ोस ्।
उर्ीहरूलाई बढ्ता ध्यार् चादहएको, नर्रार् भएको अथवा केही थाहा र्भएको हुर्सक्छ।

•

उर्ीहरूलाई एउटा न्यार्ो अङ्गालो वा केही प्रोत्साहर् िर्क र्ब्दहरूको िरूरत परे को मात्र
पनर् हुर्सक्छ।

•

पररणामहरूबारे आफ्र्ा बच्चाभसत कुराकार्ी गर्ह
ुन ोस ्। िस्तै उर्ीहरूले बबरालोलाई दहकानउाँदा
यसले खोभिर् सक्छ, अथवा कुर्ै खेलौर्ा फ्यााँक्यो भर्े भााँगचन्छ भर्ेर भन्र् सक्र्ुहुन्छ। कुरा
छोटोमा भन्र्ुहोस ् र उर्ीहरूले बुझ्र्े र्ब्दहरूको प्रयोग गर्ह
ुन ोस ्।

“बच्चाहरू खर्
ु ी हुर् चाहन्छर् ्– उर्ीहरूलाई सबैकुरा सही हुर्प
ु छन ”
“कडा, नर्ष्पि तथा भमत्रवत हुर्ह
ु ोस ्”
“उर्ीहरूले राम्रो काम गदान प्रर्ंसा गर्ह
ुन ोस ्, र यसलाई िारी राख्र्ह
ु ोस ्”

के कुराले राम्रो काम गर्छ क्रमशः
•

यदद तपाईँले उर्ीहरूलाई कुर्ै कुरा र्गर्ुन भन्दा पनर् उर्ीहरूले गरे भर्े, पनछबाट यसको
पररणामहरू दे खाउर्ह
ु ोस ्। अथानत यसमा उर्ीहरूले कसैलाई दहकानएमा िमा माग्र्े, वा उर्ीहरूले
फोहर गदान सफा गर्न तपाईँलाई मद्दत गर्े पनर् हुर्सक्छ।

•

तपाईँ आफैँ पनर् िमा माग्र् सरर भन्र्ुहोस ्। यसबाट तपाईँको बच्चाले पनर् यस्तै भन्र्
भसक्र्ेछ।

•

आफ्र्ो बच्चाले िस्तो गरोस ् भन्र्े चाहर्ुहुन्छ त्यस्तै गरे र दे खाउर्ुहोस ्।

•

धैयन धारण गर्ह
ुन ोस ्। उर्ीहरूको आफ्र्ै स्व अर्ुर्ासर्को ववकास गर्न बच्चालाई समय लाग्छ।

•

योिर्ा बर्ाउर्ुहोस ्। बहुमूल्य चीिबीिहरू र्भेट्र्े ठाउाँ मा राख्र्ुहोस ्, उर्ीहरू थाकेका छर् ् भर्े
सप
ु रमाकेट र्लैिार्ह
ु ोस ्, र बच्चाहरूलाई बत्ती हे रेर बाटो पार गर्न भसकाउर्ुहोस ्।

•

सदा “हुाँदैर्” र “र्गर” मात्र र्भन्र्े प्रयास गर्ह
ुन ोस ्। “घरमा र्दगरु ” भन्र्क
ु ो साटो “घरभभत्र

दहाँ ड्र्प
ु छन , दगुयो भर्े नतमीलाई चोट लाग्र् सक्छ” भन्र्ुहोस ्। “हुाँदैर् हामी पाकन िााँदैर्ौँ” भन्र्ुको
साटो “भोभल सायद िाउाँ ला” भन्र्ह
ु ोस ्।
•

वास्तववक अपेिाहरू राख्र्ह
ु ोस ् – एउटा सार्ो बच्चा धेरै लामो समयसम्म जस्थर बस्र् सक्दै र्
अथवा उर्ीहरूले सबभन्दा पदहला आफैँ खार् र्ुरू गदान िताततै खार्ेकुराहरू छररर् पनर्
सक्छ। उर्ीहरू बढ्दै िााँदा र्यााँ सीपहरू भसक्र्े हुर्ाले तपाईँले आफ्र्ो नर्यम तथा चाहर्ाहरू
पनर् बदल्र् सक्र्ुहुन्छ।

•

नर्यभमत एउटै समयमा खार्े तथा सुत्र्े प्रयास गर्ह
ुन ोस ्। यसबाट बच्चाहरू व्यवजस्थत तथा
सुरक्षित महसुस गर्न सक्छर् ्।

•

केही कुराहरूमा अपठ्यारो पदान। रोक्रकर्ुहोस ्, उत्साह ददर्ुहोस ् तथा प्रर्ंसा गर्ह
ुन ोस ्। र्ान्त हुर्लाई
रोक्रकर्ह
ु ोस ्, समाधार्को उत्साह ददर् समस्याबारे छलफल गर्ह
ुन ोस ्, र कुरा सर्
ु ेकोमा उर्ीहरूको
प्रर्ंसा गर्ह
ुन ोस ्।

“तपाईँको बच्चालाई यथेष्ट माया तथा ध्यार् ददर्ाले उर्ीहरू बबिदै र्र्”्

“कराउर्े तथा वपट्र्े गर्ानले कुरा बढे र ठूलो हुर्े गदन छ।
मलाई मधुरो स्वरमा, छे उमा बसेर कुराकार्ी गदान राम्रो लाग्यो”
•

हाँस्यौली वा ठट्टा गर्े गर्ह
ुन ोस ्। कदहलेकाहीीँ तपाईँ अत्यन्त ररसाउर्े अथवा घट्र्ाको रमाइलो
पिलाई हे र्े भर्ेर नर्णनय गर्न एक सेकेन्डको अंर् मात्र पाउर्ु हुन्छ। यदद बच्चाले आफ्र्ो

अर्ुहार भरर भलपजस्टक पोतेको दे ख्दा, तपाईँ हााँस्र् सक्र्ुहुन्छ र पनर् उर्ीहरूलाई फेरर यस्तो
र्गर्ुन भर्ेर कारण समेत बुझाउर् सक्र्ुहुन्छ।

के कुराले राम्रो काम गदै न
•

तपाईँको बच्चाले केही गलत गरे मा माया गर्न बन्द र्गर्ह
ुन ोस ्। यसो गरे मा तपाईँ उर्ीहरूलाई
मर् पराउर्ुहुन्र् भन्र्े सन्दे र् ददर्ेछ, िब क्रक तपाईँलाई मर् र्पर्े भर्ेको उर्ीहरूको व्यवहार
मात्र हो।

•

दहकानउर्े वा वपट्र्े गर्ानले तपाईँको बच्चाले गरे को गल्तीबारे केही भसकाउाँ दै र्।

•

उर्ीहरूले यसबाट अन्य मानर्सहरूलाई वपट्र्ु सही कुरा हो भन्र्े भसक्छर् ्।

•

कराउर्े तथा गचच्याउर्े गर्ानले कुरा बढे र ठूलो झगडा मात्र बन्र् सक्छ।

•

गदहरो श्वास भलर्ुहोस ्, र एक भमर्टको लागग अन्तै िार्ुहोस ्, र्ान्त हुर्ुहोस ्।

“अन्य मातावपताहरूबाट म धेरै उपयाहरू िान्र् पाउाँ छु”
“तपाईँ आफ्र्ो बच्चाको आदर्न र्मर्
ु ा हो”

अन्य उपायहरू
कदहलेकाहीीँ तपाईँले प्रयास गरे को केही पनर् काम र्लागेको िस्तो लाग्छ। सबैकुरा आफ्र्ो नर्यन्त्रणबाट

बादहर गएको दे ख्दा गाह्रो पर्नसक्छ। तपाईँ तथा तपाईँको बच्चाले समस्याको समाधार् नर्काल्र्े समय र
ठाउाँ बारे यहााँ केही उपायहरू ददइएका छर् ्।
•

धेरै सार्ो बच्चालाई त्यस ववषयबाट उसको ध्यार् हटाउाँ दा मात्र पनर् भइहाल्छ। उर्ीहरूलाई
एउटा खेलौर्ा दे खाएर यसमा रुगच उत्पन्र् गराउर् सक्र्ुहुन्छ। अथवा उर्ीहरूलाई आफ्र्ो
घुाँडामा बसाएर, अङ्गालो मादै सार्ो कथा भर्ेर सुर्ाउर् वा गार्ा गाउर् सक्र्ुहुन्छ।

•

बच्चाहरू थाकेका बेला वा ददक्क मान्दा केही ववर्ेष कुराहरूद्वारा उर्ीहरूको ध्यार् हटाउर्े
योिर्ा बर्ाउर्ुहोस ्। तपाईँको बच्चाको रुगच के कुरामा छ भर्ेर याद गर्ह
ुन ोस ् िसले गदान
तपाईँले चाहे को बेला उर्ीहरूको ध्यार् हटाउर् सजिलो हुन्छ।

•

कदहलेकाहीीँ तपाईँ थाकेको तथा तर्ावमा हुाँदा सबैकुरा नर्यन्त्रणबाट बादहर गएको िस्तो लाग्र्
सक्छ। आफूलाई र्ान्त बर्ाउर्े अको कोठामा िार्े अथवा चप
ु चाप बस्र्े प्रयास गर्ह
ुन ोस ्।

कदहलेकाहीीँ एकानतर दहाँ ड्र्ाले वा झ्यालबाट बादहर हे र्ानले अथवा आफ्र्ो प्रनतक्रिया नर्स्कर्ु
भन्दा पदहला दस सम्म गन्ती गर्ानले मात्र पनर् संकटबाट बच्र् सक्रकन्छ। धेरैपटक गदहरो
श्वास भलर्े गर्ानले सहयोग पुग्र्सक्छ।
तपाईँको बच्चाभसत र्ान्त बसेर कुराकार्ी गर्ुन भएमा अत्यन्त राम्रो काम गर्नसक्छ। कसैले र्भुल्याउर्े गरर

तपाईँ आफ्र्ो बच्चाभसत बसेर बबताउर्े सुववधािर्क ठाउाँ पत्ता लगाउर्ुहोस ्। भएको घट्र्ा र यस्तै व्यवहार
दे खाइरहे मा यसको पररणामहरूबारे उर्ीहरूभसत ववस्तारै छलफल गर्ह
ुन ोस ्।

“यदद कारमा लामो दरू ी यात्रा गर्ुन छ भर्े, सबैिर्ा ददक्क हुर्े हुर्ाले हामी पालैपालो
भसट साटे र बस्छौँ”

“हरे क बबहार् उर्ीहरूलाई अङ्गालोको िरुरत पछन ”
उर्ीहरूको व्यवहारले गदान अरूलाई कस्तो असर पदै छ भन्र्े बुझाउर्ुहोस ् – िस्तै अरू बच्चाको खेलौर्ा
चलाईददर्ाले उर्ीहरू दख
ु ी हुन््र् क्रकर्भर्े

उर्ीहरूसाँग खेल्र्े केही पनर् हुाँदैर्: “यदद नतमी अरू बच्चाको खेलौर्ा चलाई बस्छौ भर्े, हामी घर िार्ु पछन ”
यस्तो समस्याहरूको समाधार् गर्े उपायहरूबारे आफ्र्ो बच्चाहरूको ववचार पनर् सुन्र्ुहोस ्। गर्प
ुन र्े
कुराहरूबारे तपाईँहरू एउटा सहमनतमा पुग्र् तथा सो अर्ुसार गर्न र्भुल्र्ुहोला।

“असल व्यवहारको लागग धेरै प्रर्ंसा गर्ह
ुन ोस ्, िसले गदान तपाईँले हुाँदैर् भन्र्ु भन्दा
धेरै प्रर्ंसा गर्ह
ुन ु र्ेछ।”

यदद कुनै पनन उपाय काम गरे न भने
अजन्तम ववकल्पको रूपमा, अवांनछत व्यवहार िस्तै दहकानउर्े, टोक्र्े वा लातले दहकानउर्े कायनहरूलाई रोक्र्
तपाईँले टाइम आउट अपर्ाउर् सक्र्ुहुन्छ। दईु वषन भन्दा कम उमेरका बच्चाहरूमा टाइम आउट प्रयोग गर्ुन
हुाँदैर्।

टाइम आउट
टाइम आउटमा तपाईँको बच्चालाई केही छोटो अवगधका लागग ध्यार् र्ददइ एक्लै छाड्र्ु पछन । तपाईँले टाइम

आउटको प्रयोग गर्ुन भन्दा पदहला, कुर् कुर् कुरामा यसको प्रयोग हुर्ेछ भर्ेर आफ्र्ो बच्चालाई बुझाउर्ुहोस ्
तथा यसबारे सहमनत बर्ाउर्ुहोस ्।

टाइम आउटको अथन तपाईँको बच्चालाई अलग्गै कोठामा लार्ु पछन भन्र्े होइर्। रमाइलो र्हुर्े कुर्ै ठाउाँ
रोज्र्ुहोस,् तर डरलाग्दो वा एकदमै अलग्गै पनर् हुर्ु हुाँदैर्, िस्तै कुर्ै चेयर, भर्न याङ्ग, कोठाको कुर्ा

हुर्सक्छ। अभलक ठूला बच्चाहरूलाई भर्े अलग्गै कोठामा लैिार् सक्र्ुहुन्छ, तर यो सुरक्षित ठाउाँ हुर्ुपछन र
डर लाग्र्े हुर्ु हुाँदैर्।

“म “आमा व्यस्त हुर्ुहुन्छ, नतमीले मलाई यी कुराहरूमा मद्दत गर्न सक्छौ” भन्छु।
•

उर्ीहरूको व्यवहार गलत छ र यो र्रोक्रकएमा तपाईँ उर्ीहरूलाई टाइम आउटमा राख्र्ुहुर्ेछ

भर्ेर आफ्र्ो बच्चालाई चेतावनर् ददर्ह
ु ोस ्। यदद उर्ीहरूले यस्तो व्यवहार छाडेमा प्रर्स्त प्रर्ंसा
गर्ह
ुन ोस ्।
•

यस्तो व्यवहार र्छाडेमा, उर्ीहरूलाई र्ाजन्तसाँग एउटा सुरक्षित ठाउाँ मा लगेर एकिण त्यनतकै
छाड्र्ह
ु ोस ्। बच्चाको उमेर िनत वषन हो त्यनतर्ै भमर्टबाट एउटा सामान्य अर्म
ु ार् नर्काल्र्
सक्रकन्छ तर पााँच भमर्ट भन्दा धेरै हुर्ु हुाँदैर्।

•

र्ान्त बस्र्ुहोस ्। तपाईँ बच्चासाँग कुरा र्गर्ह
ुन ोस ् अथवा ध्यार् र्ददर्ुहोस ्।
समय सक्रकर्ु भन्दा पदहला र्ै उर्ीहरू टाइम आउटको ठाउाँ बाट उठे मा र्ाजन्तसाँग क्रफतान पुर्याउर्ुहोस ्।
आवश्यक भए अर्ुसार दोहोर्याउर्ुहोस ्।

•

समय समाप्त हुर्े बबजत्तकै, के भएको हो त्यसबारे बुझाउर्ुहोस ्। उर्ीहरूको असल
व्यवहारहरूबारे याद गर्ह
ुन ोस ् र पयानप्त प्रर्ंसा गर्न र्भुल्र्ुहोस ्।

“हामी यो त्यनत धेरै प्रयोग गदै र्ौँ। मलाई लाग्छ त्यसै कारण यसले काम पनर् गरे को
होला। हाम्रो बच्चाले अलग्गै राखेको र ध्यार् र्ददएको मर् पराउाँ दै र्”

बच्चाहरूसित अपनाउने उपायहरू/मातापपताहरूको लागग 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

