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तपाईँ आफ्नो बच्चाको मिजास बदल्न सक्नु हुुँदैन। यसलाई बदल्ने प्रयास गनु
भन्दा तपाईँको बच्चा ककन यस्तो व्यवहार गदै छ भन्ने बझ्
ु नु राम्रो कुरा हो।

“अलग अलग बच्चाहरूको व्यक्क्तत्व अनुसार अलग अलग उपाय अपनाउनुपछु ।”

वयस्कहरू जस्तै

, सबै शििुहरू अलग अलग हुन्छन ्।

कोही जन्िुँदै सहज र शान्त हुन्छन,् जहाुँ अरू कोही जागरूक र सकिय हुन्छन ्। कोही शुरू दे खिनै आफ्नो सही
आदतहरू बसाउने गछु न ् र कसैको अननयमित सुत्ने तथा ददसा बस्ने आदत हुन्छ जसले गदाु उनीहरूको

जरूरत पूरा गनु गाह्रो पनुसक्छ। जीवनको पदहलो केही सप्ताहहरूिा यस्ता ववशेषताहरू दे िा पनु थाल्छन ् र

केही िास प्रकारका मिजाससुँग सम्बक्न्ित हुन्छन ्। मिजासहरू जन्िुँदै मलएर आएको हुन्छ र िातावपता वा
अन्य िाननसहरूको स्याहार गने शैलीिा आिाररत हुुँदैन।

“तपाईँको एक भन्दा बढी बच्चाहरू छन ् भने ववमभन्न मिजासहरू प्रस्ट हुनसक्छ।”

शिजासका प्रकारहरू
तीन वटा आिारभूत प्रकारका मिजास हुन्छन ् – कोही बच्चाहरूिा एक भन्दा बढी प्रकारको संयोजन हुन्छ।

1. सहज वा लचिलो
मशशु हुुँदा, सहज मिजास हुने बच्चाहरूलाई हे नु सक्जलो हुन्छ।
उनीहरूको शान्त, िश
ु ी, ननयमित सत्ु ने र िाने आदत हुन्छ, र त्यनत सक्जलै उदास हुुँदैनन ्। उनीहरूको उिेर

बढ्दै जाुँदा केही कुरा िाग्न वा आफ्नो िनको कुराहरू गनु नसक्ने हुनाले उनीहरूले यसबारे छलफल गनप
ु छु ।
तपाईँले टाढै बाट यस्तो क्स्थनतहरूिा ववचार राख्नप
ु छु , उनीहरूलाई तपाईँको िाुँचो पदाु तपाईँ नक्जकै
हुनह
ु ु न्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा गराउनप
ु छु ।

“तपाईँले हरे क बच्चामसत फरक फरक उपायहरू अपनाउनुपछु ”

2. सक्रिय
सकिय तथा बेपरवाह बच्चाहरू प्राय सगसगे हुन्छन,् अननयमित सुत्ने र िाने आदतहरू
पनन हुन्छ। उनीहरूलाई नयाुँ ठाउुँ र िाननसहरूबाट डर लाग्न सक्छ, हल्ला हुुँदा सक्जलै
दि
ु ी हुने र केही भएिा कडा प्रनतकिया दे िाउने गछु न ्। यी बच्चाहरूलाई
पयाुप्त कसरतको आवश्यकता पछु र कुनैपनन बदलाउहरूबारे अग्रिि जानकारी ददनुपछु ।

3. सतकक
यी बच्चाहरू नयाुँ पररक्स्थनतिा लजालु स्वभावका हुन्छन,् तर बानी हुुँदै जाुँदा उनीहरू बढ्दो
रूपिा सकारात्िक हुने गदु छन ्। ननयमित कायुतामलकािा कायि रहनु
र उनीहरूलाई नयाुँ िाननसहरू र पररक्स्थनतिा बानी हुनलाई पयाुप्त
सिय ददनु जरूरी छ।

तपाईँको बच्िाको शिजास
तपाईँको बच्चाको मिजास बुझि
े ा ननम्न कुराहरूिा िद्दत पुग्छ:
• तपाईँको बच्चाले दे िाएको िास व्यवहारहरूको कारण थाहा पाउन
• कुनै ववशेष घट्ना तथा पररक्स्थनतिा तपाईँको बच्चाले दे िाउने प्रनतकियाको अनि
ु ान लगाउन
• तपाईँको बच्चामसत बातग्रचत गनु
• अनुशामसत गने कुन उपाय िेरै उपयुक्त हुन्छ भनेर थाहा पाउन
• तपाईँको बच्चामसत सकारात्िक सम्बन्ि बनाउन

“िेरो छोराको तीव्र तथा उि मिजास दे िाउुँ छ।
उसलाई ननदे शनहरू पालन गनु िक्ु श्कल पछु त्यसैले उसलाई केही अह्राउनु वा केही
काि बन्द गनु लगाउनु भन्दा पदहला ि ननकै ववचार गछुु।
िलाई लाग्छ ‘ि यसलाई यसपटक यनतकै जान ददउुँ ?’”
“िैले प्रनतकिया दे िाउने तररकािा पररवतुन ल्याउनुपछु ”

असल सिझदारी
यदद तपाईँलाई आफ्नो बच्चाहरूको मिजास बुझ्नु भएन भने उनीहरूको मिजास मसत सम्बक्न्ित
व्यवहारहरूको आलोचना गनु हुनेछ।

यसबाट गम्भीर द्वन्द उत्पन्न भएर तपाईँको बच्चाले झनै बढी उक्त व्यवहारहरू दे िाउन सक्छ।
उनीहरू यस्तै नै हो भन्ने बुझ्नुको साटो, तपाईँको बच्चाको व्यवहारको लाग्रग तपाईँ आफैँलाई दोष ददन
थाल्नुहुनेछ।

“यदद िैले आफ्नै प्रनतकियाहरू िाग्रथ ववचार गरेँ भनेँ िेरो आफ्नै मिजासले कस्तो
प्रभाव पादो रहे छ भन्ने थाहा पाउन सक्छु”
“िेरो पदहलो बच्चाको मिजासले िलाई गाह्रो पाछु ; ि यसिा भावनात्िक रूपिा
फस्छु र वववेक र यथाथुकासाथ चल्न िलाई गाह्रो पछु । जब कक ज्याक ननकै नरि र
िीठो स्वभावको छ र उसुँग सक्जलो हुन्छ”

तपाईँको लक्ष्यहरू प्राप्त गने
तपाईँको बच्चाको मिजास र तपाईँले उनीहरूको दे िभाल गने तररकाहरूको बारे िा सोच्नुहोस ्। तपाईँको

बच्चाको मिजास र तपाईँले उनीहरूको दे िभाल गने तररकाहरूको बीचिा जनत राम्रो तालिेल हुन्छ त्यनतनै
राम्रो पररणाि हुन्छ।

तपाईँको आफ्नै मिजासले पनन दे िभाल गने तररकािा असर पाछु ।
तपाईँको एक भन्दा बढी बच्चाहरू छन ् भने ववमभन्न मिजासहरू बारे राम्रोसुँग बुझ्न सककन्छ। प्रायजसो
एउटा बच्चामसत राम्रो काि गरे को िातावपताको उपायहरू अकोमसत काि गदै न र

“िेरो बच्चाको मिजास बदल्न सक्क्दन भन्ने िलाई थाहा छ”
“तपाईँको बच्चाले दे िाउने प्रनतकियाको अनुिान लगाउनुहोस ्”
तपाईँले पण
ु या मभन्नै उपाय प्रयोग गनप
ु छु । अन्य दाज्यभ
ू त
ू ाइ वा दददीबदहनीलाई भन्दा कुनै बच्चालाई
बढ्ता अनश
ु ासन वा सीिाहरूको जरूरत पनुसक्छ, जब कक अको कसैलाई आफ्नै ननणुय मलन िन पने
हुनसक्छ।

तपाईँको बच्चाको मिजास सुहाउुँ दो उपायहरूको पत्ता लगाउनाले प्रभावकारी ढङ्गिा आफ्नो बच्चालाई

अनुशामसत गने तररका ननकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ कुन कुन िुद्दाहरूिा स्पष्ट र अडडग हुनुपछु र कुन कुनिा
तपाईँ बेवास्ता गनु सक्नुहुन्छ भन्ने ननणुय मलन यसले िद्दत गछु ।

“तपाईँको बच्चाको मिजास सह
ु ाउुँ दो उपाय पत्ता लगाउनुहोस ्”

बच्िाहरूशसत अपनाउने उपायहरू/िातापपताहरूको लाचग जानकारी
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www.skip.org.nz
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Phone: 04 916 3300
For more information on support for parents, go to:
www.familyservices.govt.nz/directory

