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सप
ु रमार्केट जानु बच्चाहरूर्का लागि ननर्कै रमाइलो र्कुरा हो, तर र्कहहलेर्काह ीँ यो सबै अत्यन्त ननराशाजनर्क
भएर उनीहरूले थाम्न नसक्ने हुनसक्छ।
साप्ताहहर्क कर्कनमेल र्कम तनावपूर्ण बनाउने उपायहरू छन ्।
“हाम्रो सप
ु रमार्केटमा बबहान 9 बजे झाडु लिाउने र्काम हुन्छ त्यसैले म बच्चाहरूलाई त्यनतबेला लैजान्छु र
प्यासेज वररपरर घुमाउँ छु।”

योजना
तपाईँ हतारमा हुँदा र तपाईँर्को बच्चालाई भोर्क वा थर्काइ लाग्दा नजानुहोस ्। बबहान डुल्न ननस्र्कँदा कर्कनमेल

िनण पस्नु फाइदाजनर्क लाग्नसक्छ – तर तपाईँर्को बच्चालाई थर्काइ लािेर्कोले घरमा ववश्राम िरे र बस्न मन
लाग्ने हुनसक्छ।
पहहला नै सूगच तयार िने र्काममा तपाईँर्को बच्चाहरूलाई सामेल िनह
ुण ोस ्। उनीहरूलाई र्केह ववर्कल्पहरू
हदनह
ु ोस ् – जस्तै उनीहरू र्कस्तो खाले खाद्यान्न चाहन्छन ्। तपाईँ कर्कन्न तयारै भएर्को दई वा तीन
ववर्कल्पहरू हदनुहोस ्, र त्यसपनछ तपाईँहरू त्यहाँ पुग्दा दव
ु ैजना सँिै ममलेर उक्त समान खोज्नुहोस ्।
यहद तपाईँ िाउँ मा बस्नुहुन्छ र एर्क हदन लिाएर सहरमा कर्कनमेल िनण जानुहुन्छ भने, सबैजना ताजा हुँदा
बबहानै जाने िनह
ुण ोस ्।

तपाईँर्को झोलामा वपउने र्कुरा र खाजाहरू मलनुहोस ्। यसले उनीहरूर्को ध्यान हटाउन सहयोि

तपाईँ त्यहााँ पग
ु ेपछि
• उनीहरूले खेल्न सक्ने सानो खेलौना मलनुहोस ्।
• तपाईँ कर्कनमेल िदाण तपाईँर्को बच्चालाई र्केह खानेर्कुरा मलनुहोस ्।
• उनीहरूलाई र्केह रोज्न हदनुहोस ् – “स्रबेरर वा एविर्कट योिटण ?”
• आफ्नो रमल तपाईँले कर्कन्न नचाहे र्को, तर तपाईँर्को बच्चाले माग्ने बस्तुहरूबाट टाढै राख्ने
ियास िनह
ुण ोस ् – जस्तै ममठाइहरूर्को प्यासेज।
• उनीहरूलाई र्केह र्काम हदनुहोस ्, जस्तै सूची वा र्कुपन बुर्क समाउने। उनीहरूलाई सूचीमा
समानहरू हे नण लिाउनुहोस ्।
• उनीहरूलाई एउटा रमलमा राख्नुहोस ्। यसर तपाईँ उनीहरूसँि र्कुरा िनण र सामेल िराउन
सक्नुहुन्छ, र उनीहरू हराउँ दै नन ् पनन। तपाईँर्को एर्कजना भन्दा बढ बच्चाहरू भएमा, तपाईँ
हहड्दै िदाण अर्कोले रमल समाउन सक्छ।

• एउटा मशशु र सानो बच्चालाई सम्हाल्नु वास्तवमै िाह्रो र्कुरा हो। घरमा बच्चाहरूलाई हे नण वा
मद्दत िनण र्कोह माननस उपलब्ध भएर्को बेला कर्कनमेल िने ियास िनह
ुण ोस ्।

“उसले मद्दत िदाण चेर्कआउट ओपरे टर िाय उसँि र्कुरा िछण न ्। उसलाई त्यो र्कुरा
वास्तवमै रमाइलो लाग्छ”

चेकआउट
• तपाईँ पखेर बस्दा आइ स्पाइ जस्तो र्कुनै खेल खेल्नह
ु ोस ् I र्कमलला बच्चाहरूसँि रं िहरूर्को
ियोि िनह
ुण ोस ् – “र्केह रातो वस्तु पत्ता लिाएर्को छु”।
• उनीहरूलाई र्केह समान हदएर चेर्कआउट र्काउन्टरमा राख्न लिाउनुहोस ्।
• सहयोि िरे र्कोमा उनीहरूलाई धन्यवाद हदनुहोस ्।

यदि स्थिछत खराब हुन िालेमा
• मािेर्को र्कुराहरू पूरा िनप
ुण छण भन्ने नठान्नुहोस ्। सूगचबाट उनीहरूलाई मनपने र्कुरा भेटाउन लिाएर
ध्यान हटाउने ियास िनह
ुण ोस ्, र्केह खाने वा वपउने र्कुरा हदनह
ु ोस ्।
• रमल बबसाउनह
ु ोस ्। तपाईँलाई उनीहरूर्को मद्दतर्को जरूरत परे र्को र्कुरा बझ
ु ाउनह
ु ोस ् र तपाईँ घर
पुिेपनछ दई जना उसलाई मनपने र्काम िने भन्नह
ु ोस ् – जस्तै TV र्कायणक्रम हे ने।
• शान्त भएर बस्नुहोस ् – ररस नदे खाउनुहोस ्। दस सम्म िन्नुहोस ्। तपाईँ बच्चाले चाहे र्को र्कुराहरू
भएर्को छे उमा पुग्नुभएमा, रमललाई हटाएर एर्कान्त र्कुनामा लैजानुहोस ्।
• अन्य खर दर्कताणहरूबारे र्केह गचन्ता नमलनुहोस ्, उनीहरू धेरैजसोर्का बच्चाहरू हुने भएर्कोले
तपाईँलाई परे र्को मर्काणबारे बुझ्छन ्।

तपाईँले सकेपछि
• उनीहरूले सरसामानहरू छान्ने/चप
ु चाप बस्ने/ आइ स्पाइ खेल्ने राम्रोसँि िरे भनेर बताउनुहोस ्।
यहद उनीहरूले िाह्रो पारे र्को भएपनन, तपाईँले भन्न सक्ने र्केह राम्रो र्कुरा सम्झने ियास
िनह
ुण ोस ्।
• यहद र्काम बबगिएर्को भएमा र्के र्कारर्ले समस्या उत्पन्न भएर्को हो भन्ने सोच्नुहोस ्– अर्को
पटर्क यसबाट जोगिन सक्नुहुन्छ।

“म बच्चाहरू नमलइ जान्छु अथवा उनीहरू मसँि हुँदा अत्यन्त जरूर सरसामानहरू
मात्र कर्कन्ने िदण छु”

यसबारे सोच्नुहोस ्
कर्कनमेल िनण जाँदा एर्का अर्काणर्को बच्चाहरूर्को हे रचाह िररहदन र्कुनै साथीसँि व्यवस्था ममलाउनु राम्रो हुन्छ
जसद्वारा तपाईँहरू दव
ु ैजनाले एक्लै िएर कर्कनमेल िनण सक्नुहुन्छ।

याद राख्नुहोस ्: तपाईँ हतारमा हुँदा र तपाईँर्को बच्चालाई भोर्क वा थर्काइ लाग्दा
नजानुहोस ्।

बच्चाहरूससत अपनाउने उपायहरू/मातापपताहरूको लागग जानकारी
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