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ਉਮਰਾਂ ਅਤੇ ਪਡ਼ਾਅ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਰਵਈਏ ਵਵੱ ਚ ਵਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਬੱ ਚੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ ਪੰ ਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਿ। ਸਾਰੇ ਬੱ ਚੇ ਇੱ ਿੋ
ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ ਜਾਂ ਇੱ ਿੋ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਤਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱ ਿੋ ਵਜਹੇ ਪਡਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਰੂਰ ਲੰਘਦੇ ਹਨ।
ਇਨਹਾਂ ਪਡਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱ ਧ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨਾ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਵੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰ
ਸਿਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵਵਹਾਰ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਵੱ ਚ ਵਸਰਫ ਉਮਰ ਵੱ ਧਣ ਦਾ ਹੀ ਵਹੱ ਸਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ।
ਹੇਠ ਵਦੱ ਤੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਵਸਰਫ ਇੱ ਿ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱ ਚੇ ਇੱ ਿੋ ਵਜਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ। ਉਹ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱ ਖਵੱ ਖ ਪਡਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ -ਦਆਲੇ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਪਰਤੀਵਿਵਰਆ
ਜਤਾਉਣਗੇ। ਹਰ ਇੱ ਿ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱ ਿ ਅਲੱਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਵਨਿੱਜੀ ਵਫਤਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਮਾਵਪਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਿਰੋ, ਆਪਣੇ ਬਜੁਰਗਾਂ (ਸੱ ਸ ਜਾਂ ਮਾਂ, ਚਾਚੀ ਸੱ ਸ, ਤਾਈ ਸਸ) ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛੋ ਵਿ ਉਨਹਾਂ ਨੇ
ਪੇਚੀਦਾ ਸਵਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਵਿਵੇਂ ਿੀਤਾ - ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਿਈ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਿੁਝ ਚੰ ਗੀਆਂ ਵਵਉਂਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣ।

ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਵਵੱ ਚ ਿੋਈ ਅਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪਡਾਵਾਂ ਤਿ ਪਹੁੰ ਚਣ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਵਸੱ ਖਣ ਵਵੱ ਚ ਵਜਆਦਾ

ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੱ ਦਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਮੌਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਲੋ ਡ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਜਾਂ “ਟਾਮਾਵਰਿੀ ਓਰਾ ” (ਅਵਜਹੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਵਨਊਜੀਲੈਂ ਡ ਵਵੱ ਚ ਜਨਮ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱ ਵਚਆਂ ਨੂੰ
ਮੁਹੱਈਆ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਨਰਸ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਿਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛ ਸਿਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਵੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਨਵਜ਼ਾਤ ਸ਼ਿਿੂ ਤੋਂ ਅਠ਼ਾਰਹਾਂ ਮਹੀਸ਼ਨਆਂ ਤੱ ਕ
ਛੋਟੇ ਬੱ ਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਸੁਣਨ, ਸੂੰ ਘਣ, ਸਪਰਸ਼ ਿਰਨ ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ ਦਾ
ਵਦਮਾਗ ਸਬੰ ਧ ਜੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰ ਵਦੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਬੱ ਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੋ ਿੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਵਿ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸੇ ਚੀਜ ਦੀ ਲੋ ਡ ਹੈ। ਅਵਜਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ

ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਿਰਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਜਆਦਾ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਿਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜਆਦਾ
ਉਤੇਜਨਾ, ਦੰ ਦ ਿੱ ਢਣਾ, ਵਜਆਦਾ ਭੁੱ ਖ ਲੱਗਣਾ, ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਵਰਣ ਵਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣਾ ਆਵਦ ਸਾਵਰਆਂ ਦੇ ਪਰਭਾਵ
ਵਜੋਂ ਬੇਿਰਾਰੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ।
ਅਜੇਹੇ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਿਲ ਵੀ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਿੱ ਿੇ ਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਿੀ ਸਾਰੇ ਪਡਾਵਾਂ ਵਾਂਗ, ਛੋਟੇ ਬੱ ਚੇ ਇਸ
ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਡਾਅ ਵਵੱ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰ ਦੇ।

"ਇਸ ਪਡ਼ਾਅ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ਵੱ ਚ ਅਸ਼ਜਹੇ ਬਹੁਤ ਥੋਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸ਼ਵੱ ਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਿ ਕਰੋ ਜਦੋਂ
ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਜਆਦ਼ਾ ਲੋ ਡ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।"

ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:
• ਰੋਂਦੇ ਬੱ ਵਚਆਂ ਵੱ ਲ ਵਧਆਨ ਦੇਵੋ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਵਿ ਿੁਝ ਬੱ ਚੇ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਿੋਡਾ ਵਜਹਾ ਰੋਂਦੇ
ਹਨ - ਜੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਵਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੁਝ ਦੇਰ ਉਡੀਿ ਿਰੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਿ ਿੀ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
• ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਿਰੋ ਵਿ ਿੀ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਲੰਗੋਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਿੀ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱ ਖ ਲੱਗੀ
ਹੈ, ਿੱ ਿੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਵਜਆਦਾ ਗਰਮ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਜਆਦਾ ਸਰਦ ਹਨ
• ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਫਡ ਿੇ, ਝੂਲਾ ਿੇ, ਗੱ ਲਾਂ ਿਰਿੇ ਜਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਾ ਿੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਵਦਲਵਾਓ
• ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਧਰ-ਉੱਧਰ ਲੈ ਿੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਪਰੈਮ (ਬੱ ਵਚਆਂ ਦੀ ਗੱ ਡੀ) ਵਵੱ ਚ ਜਾਂ ਵਪੱ ਠ ਤੇ ਚੁੱ ਿ ਿੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਿੇ ਜਾਵੋ ਜਾਂ
ਿਾਰ ਵਵੱ ਚ ਗੇਡੀ ਲਗਵਾਉ

"ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵ਼ਾਕੇਈ ਤਨ਼ਾਵ ਮਸ਼ਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ - ਥੋਡੀ ਤ਼ਾਜੀ ਹਵ਼ਾ ਲਓ,
• ਿੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇੱ ਿ ਵਧੀਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਿਰਵਾਓ

ਧੁੱ ਪ ਸ਼ਵੱ ਚ ਬੈਠੋ ਜਾਂ ਸੈਰ ਲਈ ਜ਼ਾਓ"

• ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਫਡਣ ਲਈ ਵਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਿਡਾਓ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿੱ ਿੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਵਹਸੂਸ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ

"ਇੱਕ ਸ਼ਨਤਨੇਮ ਬਣ਼ਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਿ ਕਰੋ - ਪਰ ਕਈ ਸ਼ਦਨ ਅਸ਼ਜਹੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਗ਼ਾ"

18 ਮਹੀਸ਼ਨਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਸ਼ਾਲ ਤੱ ਕ
ਛੋਟੇ ਰੂੜਨ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੁਝ ਚੀਜਾਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਿੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੀਜ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਯੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਅੱ ਿ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ। ਉਹ ਗੱ ਲ ਿਰਨਾ, ਭੱ ਜਣਾ, ਚਡਹਣਾ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ
ਘੁੰ ਮਣ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਚਡਵਚਡੇਪਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਤਿਰੀਬਨ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਵੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਿਦਾ
ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:
• ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰ ਗੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਤਰੀਫ ਿਰਨ ਦਾ ਮੌਿਾ ਲੱਭੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਵਈਏ ਤੇ
ਬਹੁਤ ਵਜਆਦਾ ਵਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਿੋਵਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਿਰੋ
• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਵਦਲਚਸਪੀ ਵਦਖਾਉਂਦਾ/ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੋਚ ਿਰਨ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ ਵਦਓ
• ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਚੋਣਾਂ ਿਰਨ ਲਈ ਦੇਵੋ। ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ ਵਿ ਉਹ ਨੀਲੀ ਿਮੀਜ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੀਲੀ ਿਮੀਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱ ਛੋ ਵਿ ਉਹ ਵਿਹਡੀ ਿਮੀਜ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ (ਵਿਉਂਵਿ ਉਹ ਧੋਣ ਲਈ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ !)
• ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਰ ਵਦਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਵਿ ਉਹ ਿੁਝ ਿਰਨ: "ਜਦੋਂ ਮੰ ਮੀ ਧੋਤੇ
ਿੱ ਪਡੇ ਤਣੀ ਤੇ ਸੁਿਣੇ ਪਾ ਚੁੱ ਿੀ ਤਾਂ...."
• ਆਜਾਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਵੱ ਚ ਸੰ ਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖੋ: "ਜਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਿੱ ਪ ਵਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਵਡਰੰ ਿ ਵਪਓ"

"ਬੇਵਸਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬੁਲਬੁਵਲਆਂ ਨਾਲ ਭਰੋ, ਫਰਸ਼ ਤੇ ਤੌਲੀਏ ਰੱ ਖ ਵਦਓ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱ ਲਾ
ਛੱ ਡ ਵਦਓ"
"ਤੁਸੀਂ ਵਿੱ ਿੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਰੂੜਦੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ
ਿਰੋ - ਬਸ ਿੋਈ ਨਾ ਿੋਈ ਗੱ ਲ ਿਰੋ"

• ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਵੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰੋ। ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਪਿਡਾਉਣ ਲਈ
ਿਹੋ, ਜਾਂ ਡਾਿ ਬਿਸੇ ਵਵੱ ਚੋਂ ਵਚਠੀਆਂ ਿੱ ਢ ਿੇ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਿਹੋ
• ਮੁਸ਼ਿਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਿ ਿਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਿੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੋ
• ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਿੋਈ ਵਚਡਵਚਡੇਪਣ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਿਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਿ ਉਹ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹਨ,
ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰ ਦਾਜ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਵਸ਼ਸ਼ ਿਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰੀਫ
ਿਰੋ। ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਫਟਿਾਰ ਨਾ ਲਗਾਓ।

"ਜੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋ ਡ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਿੰ ਮ ਨੂੰ ਿੋਡੀ ਦੇਰ ਲਈ ਟਾਲ ਵਦਓ - ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ
ਵਦਓ"

ਦੋ ਤੋਂ ਸ਼ਤੂੰ ਨ ਸ਼ਾਲ ਤੱ ਕ
ਦੋ ਅਤੇ ਵਤੰ ਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ, ਬੱ ਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਆਜਾਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਵੱ ਚ

ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਲਿੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ "ਮੇਰਾ" ਵਜਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਣਗੇ।
ਉਹ ਦੂਵਜਆਂ ਬੱ ਵਚਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਤਰਿ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਦਲਚਸਪੀ ਵਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵਸੱ ਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿ ਵਿਵੇਂ
ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਜਆਦਾ ਅਵਭਆਸ ਦੀ ਲੋ ਡ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੀਰਿ ਿੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵਵੱ ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਿਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵਿ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਈ ਵਾਰ ਉਹ
ਖੁਦ ਹੀ ਵਿਵਰਆਵਾਂ ਿਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਵਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਰੋਣਾ, ਵਬਲਵਬਲਾਉਣਾ, ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱ ਿੋਂ ਤਿ ਵਿ ਦੰ ਦੀਆ ਵੱ ਢਣਾ ਵੀ
ਆਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਿਉਂਵਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਯੂਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਨਪਟਣਾ ਵਸੱ ਖ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

"ਇਿੱ ਠੇ ਖੇਡੋ"
ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:
• ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਤਰੀਫ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ
• ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਿਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਾਂ ਵਜੱ ਿੇ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
• ਇੱ ਿ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱ ਿ ਹੀ ਵਹਦਾਇਤ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹਾਂ - ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ

"ਵਖਡੌਵਣਆਂ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਵੱ ਚ ਜਾਓ - ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੌਿੇ ਵਦਓ"

• ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਵਦਓ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਹੈ ਉਸ ਰਵਈਏ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ
• ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਿੰ ਮ ਿਰਨ ਲਈ ਵਦਓ
• ਇੱ ਿ ਚੰ ਗੀ ਵਮਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਵਸ਼ਸ਼ ਿਰੋ - ਸਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਲ ਿਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਰਦੇ ਹਾਂ
• ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜਾਂ ਲਈ, ਸਪਸ਼ਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਿਰੋ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅਡੇ ਰਹੋ
• ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਵਰਆ ਵਿਊਂ ਪਸੰ ਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ।

"ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਿਰੋ - ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਦੀ ਤਰੀਫ ਿਰੋ"

ਸ਼ਤੂੰ ਨ ਤੋਂ ਚ਼ਾਰ ਸ਼ਾਲ ਤੱ ਕ
ਵਤੰ ਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਬੱ ਚੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਵਅਿਤ ਿਰਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਮਾਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਮਵਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਵੱ ਚ ਉਹ ਬੇਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ
ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਵਅਿਤੀ ਦੇ ਵਦਰਸ਼ਟੀਿੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਇਹ ਵਵਵਾਦ
ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱ ਛਾ ਵਜੋਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱ ਸਣਾ, ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣਾ ਅਤੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ
ਤੇ ਮਜਾ ਿਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਿੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਿਰਨਾ ਚੰ ਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ

ਵਜਵੇਂ ਵਿਸੇ ਚੀਜ ਤੇ ਚਡਹਣਾ, ਸੁੱ ਟਣਾ ਅਤੇ ਸਾਈਿਲ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਿਰਨਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱ ਛਣਗੇ ਅਤੇ ਿਹਾਣੀਆਂ
ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਿੁਝ ਵਾਸਤਵਵਿ ਅਤੇ ਅਵਾਸਤਵਵਿ ਿਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਮਸ਼ਰਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਨਿੱਤਨੇਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੁੱ ਰੱ ਵਖਅਤ ਮਵਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਰੱ ਖੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰਣਗੇ।

"ਮੁਿਕਲ ਚੀਜਾਂ ਨੂੂੰ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ਵੱ ਚ ਬਦਲਣ

ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਿ ਕਰੋ - ਕਹੋ ' ਚੱ ਲੋ ਗੁਸਲਖ਼ਾਨੇ ਤੱ ਕ ਟੱ ਪ ਕੇ ਚੱ ਲੀਏ"

"ਸ਼ਜੱ ਥੋਂ ਤਕ ਹੋ ਸਕੇ ਹਰ ਗੱ ਲ ਤੇ ਹਾਂ ਕਹੋ"

ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:
• ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁ ਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਤਰੀਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ
• ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾ ਿੱ ਢ ਿੇ ਰੱ ਖੋ। ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਿ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਿਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ,
ਸਮਝਾਓ ਵਿ ਉਹ ਇੱ ਿੇ ਵਿਉਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਿੰ ਮ ਨੂੰ ਿਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੋਣ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਿਰਨ ਲਈ ਵਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਸਰਫ ਦੋ ਜਾਂ ਵਤੰ ਨ ਵਮੰ ਟ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ ਵਜਵੇਂ "ਆਓ ਅਸੀਂ ਿਰੀਏ" ਜਾਂ "ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ"
• ਜੇ ਚੀਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲਚਿੀਲੇ ਬਣੋ
• ਜੇ ਉਹ "ਨਹੀਂ" ਿਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਵਸ਼ਾ ਬਦਲ ਵਦਓ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਵਧਆਨ ਭੰ ਗ ਿਰ ਵਦਓ
• ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਵਹਾਰ ਿਰੋ ਵਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਵਿ ਸਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਿਰਨ - ਉਹ ਵਬਲਿੁਲ ਓਹੀ ਿਰਣਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਰਦੇ
ਹਾਂ
• ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਨਯਮਾਂ ਤੇ ਅਡੇ ਰਹੋ
• ਸਮਝੌਤਾ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਵਸ਼ਸ਼ ਿਰੋ - "ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਖਡੌਣੇ ਚੁੱ ਿ ਵਦਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਗੀਚੇ ਵਵੱ ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ" –
ਇਨਾਮ ਵਲੋਂ ਖਾਣ ਲਈ ਚੀਜਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਿਰੋ - ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਧਆਨ ਵਜਆਦਾ ਵਸਹਤਮੰ ਦ ਹੈ।

"ਆਪਣੀਆਂ ਲਡਾਈਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰੋ"
"ਵਜੰ ਨਾ ਹੋ ਸਿੇ ਿੋਡੇ ਵਨਯਮ ਬਣਾਓ - ਪਰ ਉਨਾਂ ਤੇ ਅਡੇ ਰਹੋ"

ਚ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੂੰ ਜ ਸ਼ਾਲ ਤੱ ਕ
ਵਜਵੇਂ ਵਜਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਵੱ ਡੇ ਹੁੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੱ ਵਚਆਂ ਨਾਲ ਵਜਆਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣਗੇ ਅਤੇ
ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਵੱ ਚ ਿੁਝ ਬਵਹਸਾਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਉਨਹਾਂ ਵਵੱ ਚ ਢੇਰ
ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਹਸੀ ਵਿਵਰਆਵਾਂ ਿਰਨ ਵਵੱ ਚ ਮਜਾ ਿਰਣਗੇ ਅਤੇ
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"ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਵੱ ਚ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਚੀਜਾਂ ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਿੋਵਸ਼ਸ਼
ਿਰੋ"
ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:
• ਤੁ ਸੀਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ
• ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਖਤ ਮੇਹਨਤ ਿਰਨ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਤਰੀਫ ਿਰੋ
• ਵਨਯਮ ਅਤੇ ਹੱ ਦਾਂ ਬਣਾਓ (ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ) ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅਡੇ ਰਹੋ

ਹ

"ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਵਉਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨਹਾਂ ਿੋਲੋਂ ਪੁੱ ਛੋ"
• ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਿਾਫੀ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਚੀਜਾਂ ਅਜਮਾਉਣ ਲਈ ਪਰੋਤਸਾਵਹਤ ਿਰੋ
• ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਿਰਨ ਲਈ ਿੰ ਮ ਵਦਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਦਖਾ ਸਿਣ ਵਿ ਉਹ ਵਿੰ ਨੇ ਿਾਬਲ ਹਨ
• ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਸਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ
• ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਸਨੇਹ ਿਰੋ
• ਸਮੱ ਵਸਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱ ਲ ਿਰਨ ਵਵੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰੋ ਅਤੇ ਪਰੋਤਸਾਵਹਤ ਿਰੋ
• ਇੱ ਿ ਚੰ ਗੀ ਵਮਸਾਲ ਬਣੋ
• ਜੇ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂ ਦਬਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਵਹੰ ਮਤ ਵਦਓ - ਆਪਣੀ ਮਵਹਸੂਸੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।

"ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਵਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਆਰ ਿਰਦੇ ਹੋ"
"ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਵਉਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨਹਾਂ ਿੋਲੋਂ ਪੁੱ ਛੋ"
"ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਤੀ ਨੂੰ ਖਰਚ ਿਰਨ ਵਦਓ - ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰੀਰਿ ਚੀਜਾਂ"

SKIP supports parents and caregivers
to raise their children in a positive way.
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.

