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एक दे खि चार वर्षका धेरैजसो बच्चाहरू झकोफको गर्ने गदष छर्न ्। यस्ता कुराहरू
र्नराम्रा मातापिता वा बदमास बच्चाहरूको कारणले हुुँदैर्न – यो हुकषर्ने प्रक्रियाको
स्वभापवक भाग हो।
“उर्नीहरूलाई

केही कुराको लागग िखिषर्नु अत्यन्त गाह्रो लाग्छ”

उनीहरू सबै यसो गर्छ न ्
झकोफको बच्चाहरूले समाधार्न गर्नष र्नसक्र्ने नर्नराशा तथा तर्नावद्वारा उत्िन्र्न हुन्छ। प्राय बच्चाहरूले
शब्दको प्रयोगद्वारा आफ्र्नो कुरा जर्नाउर्न र्नसक्दा यस्तो हुर्ने गदष छ।
बच्चाहरूलाई थकाइ वा भोक लाग्दा, असपु वधा, ददक्क वा अनत-उत्तेजजत हुुँदा झको लाग्र्ने सम्भावर्ना
धेरै हुन्छ। बच्चाहरूलाई ईर्षयाषको भावर्ना जाग्दा अथवा उर्नीहरूले आफ्र्नो जरूरत र्नभएको महसस
ु
गदाष िनर्न यसो हुर्न सक्छ।

बच्चाहरूले आफ्र्नो भावर्नालाई काबुमा राख्र्न ससक्र्नु िछष । तिाईँले झकोफकोको बेवास्ता गरे र तथा

तिाईँको बच्चाले मागेको कुरा िूरा र्नगरे र यसमा मद्दत ग सक्र्नुहुन्छ। उर्नीहरूको ध्यार्न अकै कुरामा
लगाउर्ने प्रयास गर्नुह
ष ोस ्।
“शान्त

भएर बस्र्ने प्रयास गर्नह
ुष ोस,् तिाईँ आफैँ ररसाएर कुर्नै सहयोग िग्ु दै र्न”

रू
झकोफको गर्नष शुरू भएिनछ यसलाई रोक्र्न लगभग असम्भव हुन्छ, तर कदहलेकाहीीँ हतार र्नलगाएर,
धेरै पवकल्िहरू र्नददएर, अथवा डुल्र्न जार्ने वा िुस्तक िढ्र्ने जस्ता केही आरामदायक कामहरू गरे र
यसमा रोक लगाउर्न सक्र्नुहुन्छ।

केही बदलाउ आउर्ने कुराबारे आफ्र्नो बच्चालाई जार्नकारी गराएर झकोफको उत्िन्र्न गराउर्ने

नर्नराशाजर्नक जस्थनतलाई रोक्र्न सक्रकन्छ। जस्तै तिाईँको घर जार्ने बेला हुर्नै लागेको उर्नीहरूलाई
बताउर्न सक्र्नह
ु ु न्छ।

“एकरूि हुर्नुहोस ्”

उनीहरू पूर्त
छ या सक्रिय भएपछर्
तिाईँले झकोफको रोक्र्न सक्र्नु हुुँदैर्न। तिाईँको बच्चा सुरक्षित रहे को नर्नजचचत गर्नह
ुष ोस,् छे उमै बसेर
अरू कामहरू गर्नुह
ष ोस ्। उर्नीहरूससत कुरा गर्ने, कारणहरू बताउर्ने अथवा अर्नुशाससत गर्ने प्रयास
र्नगर्नह
ुष ोस ्। यो गाह्रो काम हो, तर उर्नीहरूमा कुर्नै ध्यार्नै र्नददर्नुहोस ्।

तिाईँलाई दि
ु लागेको छै र्न भन्र्ने दे िाउर्नुहोस ्। तिाईँ वास्तवमा ररसाएको भएिनर्न, बादहर र्नदे िाउर्ने
प्रयास गर्नह
ुष ोस ्।

यदद उर्नीहरूलाई चोट लाग्र्ने ितरा भएमा, कुर्नै सरु क्षित ठाउुँ मा लैजार्नह
ु ोस ्। यदद तिाईँ कुर्नै िसलमा
हुर्नह
ु ु न्छ भर्ने, क्रकर्नमेल छोडेर कुर्नै शान्त ठाउुँ मा जार्नह
ु ोस ्।

उर्नीहरू शान्त भएिनछ, ढाडस ददर्नुहोस ् तर झकोफको िदहला उर्नीहरूले मागेको कुराहरू िूरा
र्नगर्नह
ुष ोस ्।

शान्त भएकोमा उर्नीहरूको प्रशंसा गर्नह
ुष ोस ्।

“मेरो छोरीलाई यस्तो हुुँदा, उ शान्त र्नहुन्जेलसम्म म अको आधा घण्टासम्म त्यसै
बससरहन्छु। उसलाई मेरो जरूरत िदाष भेटाउर्न सक्र्ने प्रकारले उसको र्नजजकै कुर्नै
ठाउुँ मा बस्छु, तर स्वभापवक हुर्नलाई म त्यनतकै ििेर बस्छु।”

झर्कोफर्कोबाट बच्ने उपायहरू
यस्तो हुुँदा यसबारे सोच्र्नुहोस ् के यो बेलुकाको िार्ना भन्दा एकिण िदहला हुर्ने गछष ?
तिाईँ अकै काममा व्यस्त रहे कै बेला – तिाईँको बच्चालाई भोक लागेको हुर्नसक्छ, अथवा
उर्नीहरूलाई थकाइ लागेको र सान्त्वर्ना चादहएको हुर्नसक्छ
यदद सुिरमाकेट जार्नु वास्तवमै गाह्रो हुन्छ भर्ने तिाईँ अको समयमा जार्ने प्रयास गर्नह
ुष ोस,् बच्चा
र्नलगग क्रकर्नमले गर्ने, अथवा तिाईँहरू दहड्दै गदाष उर्नीहरूले िार्न सक्र्ने ब्रेडरोल वा स्याउ क्रकन्र्नेबारे
सोच्र्नुहोस ्। यदद उर्नीहरू राम्रो व्यवहार गदै छर्न ् भर्ने, उर्नीहरूलाई भर्नेर अन्त्यमा केही समठाइ वा
मर्निर्ने िार्नेकुरा ददर्नुहोस ्।

हुुँदैर्नलाई हुन्छ मा बदल्र्ने अभ्यास गर्नह
ुष ोस ्। “नतमीले त्यो िाउुँ दै र्नौ” भन्र्नुको साटो “हामी घर िुगेिनछ
िाउर्न सक्छौ” भन्र्ने गर्नह
ुष ोस ्।
वास्तपवक पवकल्िहरू ददर्ने गर्नह
ुष ोस ् – उर्नीहरूलाई कुर्न कमेज लगाउर्ने भर्नेर र्नसोध्र्नह
ु ोस,् दईु वटाको
पवकल्ि ददर्नह
ु ोस ्।

“अकै नतर जार्नुहोस ्, वास्ता र्नगर्नह
ुष ोस ्, अन्य केही काम गर्नह
ुष ोस ्”

याद राख्नह
ु ोस ्
झकोफको िराब आचरण होइर्न, नयर्नीहरू बच्चाहरूले थाम्र्न र्नसकेको सार्नो अवस्था मात्र हो।

धेरै

बच्चाहरूलाई यस्तो हुन्छ, कनतलाई हप्तामा एक िटक, र कनतलाई ददर्नमा एकिटक हुन्छ।
तिाईँको बच्चालाई राम्रोसुँग गचन्र्ने, अथवा आफ्र्ना बच्चाहरूससत उस्तै अर्नभ
ु व भोगेका अन्य कुर्नै

मानर्नसससत कुरा गर्नह
ुष ोस ्। यसमा साथीहरू, तिाईँको बच्चाको प्रारजम्भक सशशु स्याहार केन्रका कोही
व्यजक्त वा अन्य मातापिताहरू हुर्न सक्छर्न ्।

व्यवहारहरूमागथ नर्नयन्त्रण गदाष दव
ु ै मातापिता एकरूि हुर्नुिछष । के हुुँदैछ भर्नेर छलफल गर्नह
ुष ोस ् र
तिाईँको बच्चाको झकोफकोको कसरी व्यवस्था गर्नुि
ष र्ने भर्नेर सहमनत बर्नाउर्नुहोस ्।

“ठूलो गदहरो चवास सलर्नुहोस ्”

बच्चाहरूससत अपनाउने उपायहरू/मातापपताहरूर्को लागग जानर्कारी
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