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ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਲਡਾਈ
ਈਰਖਾ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਪਸੰ ਦਗੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਇਨਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ
ਕਕਵੇਂ ਕਨਪਟਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕਸਖਾਉਣ ਕਵਿੱ ਚ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
"ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਕਕਵੇਂ ਕਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਸ ਕਵਿੱ ਚ ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਕਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ"

ਨਵੇਂ ਬੱ ਚੇ
ਕੁਝ ਬਿੱ ਚੇ ਵਾਕੇਈ ਪਰਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਤੀਕਕਕਰਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱ ਚਾ ਘਰ ਕਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ
ਬਹੁਤ ਗੁਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਵਾਂਗ ਕਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕਦੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਿੱ ਚੇ ਆਪਣੇ
ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਜਆਦਾ ਕਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਕ ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਚੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਤੀਕਕਕਰਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਪਕਰਵਾਰ ਕਵਿੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ
ਆਪ ਹੀ ਇਕਿੱ ਲੇ ਬਿੱ ਚੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਸ਼ੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਕੇਈ
ਸੰ ਕਟ ਕਵਿੱ ਚ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਕਪਆਰਾ ਅਤੇ ਬੇਕਦਰਾ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਨ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲਈ ਕਤਆਰੀ ਕਰਨਾ ਅਕਜਹਾ ਕੰ ਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਮਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਬਿੱ ਚਾ ਇਸ ਕਵਿੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਤੇ ਪਕਰਵਾਰ ਕਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਅਕਹਮੀਅਤ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰੇਗਾ।

"ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਡਕਾਰ ਕਦਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੰ ੂ ਜੋਅ ਨੂੰ ਵੀ ਡਕਾਰ ਕਦਲਾਉਣਾ ਕਪਆ"

ਨਵੇਂ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਤਆਰ ਕਰਨਾ
• ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿੱ ਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕਦਓ। ਜਦੋਂ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ
ਕਦਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰ ਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
• ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਕਦਓ।
• ਉਨਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਰਿੱ ਖਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕਵਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖੋ ਅਤੇ ਆਖੋ ਕਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱ ਚੇ ਲਈ ਕਕਹਡੀਆਂ
ਚੀਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋ ਡ ਹੈ।
• ਵਿੱ ਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਕਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱ ਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ
ਮੰ ਜੇ ਜਾਂ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇਣਾ।
• ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ ਕਕ ਬਿੱ ਚਾ ਕਕਿੱ ਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱ ਸੋ ਕਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਦਨਾਂ
ਲਈ ਠਕਹਰਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

"ਨਵੇਂ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱ ਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਮੰ ਜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕਦਓ"
"ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਮਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱ ਚੇ ਲਈ ਕਤਆਰੀ ਕੀਤੀ।

ਮੈਂ ਪੋਤੜੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੇਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਿੱ ਕ ਸਟੂਲ ਰਿੱ ਕਖਆ, ਅਸੀਂ

ਕਮਲ ਕੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱ ਪਡੇ ਇਿੱ ਕ ਦਰਾਜ ਕਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖੇ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕਕਤਾਬਾਂ ਪਡਹੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਨਵੇਂ
ਜੰ ਮੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪਕਹਲੇ ਕਦਨ ਹੀ ਫਕਡਆ।"

ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਚੱ ਕਾ ਹੈ
• ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱ ਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮੰ ਜੇ ਕਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ , ਆਪਣੀਆਂ
ਬਾਹਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ।
• ਉਸਨੂੰ ਕਜੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਫਡਣ ਲਈ ਕਦਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕਖਿੱ ਚਣ ਕਦਓ।
• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ, ਤੌਲੀਆਂ ਕਲਆਉਣ ਆਕਦ ਕਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੋ - ਜੇ ਉਹ
ਇਹ ਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ।
• ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਧੋਤੀ ਜਾਣ ਯੋਗ ਗੁਿੱ ਡੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਕਵਿੱ ਚ ਮਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
• ਉਨਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਿੱ ਛੋ ਕਕ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਕਖਆਲ ਕਵਿੱ ਚ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਕਹਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ
ਕਦਓ - "ਪੀਲਾ ਜਾਂ ਨੀਲਾ")।

• ਹਰ ਰੋਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱ ਡੇ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕਬਤਾਓ, ਇਸ ਕਵਿੱ ਚ ਕਕਤਾਬ ਪਡਹਣਾ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ
ਗਿੱ ਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਜੇ ਉਹ ਗੁਿੱ ਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ। ਉਨਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਿੱ ਛੋ ਕਕ
ਉਹ ਕੀ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱ ਸੋ ਕਕ ਈਰਖਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱ ਸੋ ਕਕ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ
ਚੋਟ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਓ ਕਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰ ਮੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿੱ ਚੇ
ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਹਰ ਕਨਕਾਲੋ ।
ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਇਹ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਨ ਕਕ ਉਹ ਹਰ ਇਿੱ ਕ ਚੀਜ ਦਾ ਕਹਿੱ ਸਾ ਬਣਨ। ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ
ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਜੰ ਮੇਵਾਰ ਮਕਹਸੂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ਡ ਹੈ।

ਲਡਾਈ
ਸਾਰੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਲਡਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਦੂਕਜਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱ ਧ ਲਡਹਦੇ ਹਨ। ਕਕਸੇ ਵੀ ਰਵਈਏ ਵਾਂਗੂ, ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱ ਦਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ਡ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਲਡਾਈਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ
ਹਨ ਜਦੋਂ ਬਿੱ ਚੇ ਥਿੱ ਕੇ, ਭੁਿੱ ਖੇ ਜਾਂ ਅਿੱ ਕੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱ ਲ ਕਧਆਨ ਕਖਿੱ ਚਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ
ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕੋਈ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਅਕਜਹੀਆਂ
ਸਮਿੱ ਕਸਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਨਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਨੂੰ ਇਹ
ਕਸਿੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ਡ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਕਕ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲ ਕੇ ਕਕਵੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸਮਿੱ ਕਸਆਂ ਦੇ
ਹਿੱ ਲ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

“ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰ ਕਡਆਂ ਦੇ ਕਵਿੱ ਚ ਲਡਾਈ ਦਾ ਕਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ।

ਮੈਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ

ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਥਾਵਾਂ ਕਦੰ ਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਐਲੇ ਕਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਅਿੱ ਗੇ
ਫਾਟਕ ਲਾ ਕਦੰ ਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖੇਡ ਸਕੇ; ਮੈਂ
ਉਸਨੂੰ ਕਸਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਧਿੱ ਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਿੱ ਕ ਕਖਡੌਣਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕੇ।”

"ਮੇਰਾ ਕਵਚਾਰ ਹੈ ਕਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ"

ਹੈ ਕਕ ਗੁਿੱ ਸਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ – ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਮਾਪੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਕਵੇਂ

ਕਝ ਤਰਕੀਬਾਂ
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਝਗਡ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਕਵਿੱ ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਸ ਕਵਿੱ ਚ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ
ਸਮਾਂ ਕਦਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਲਡਾਈ ਸੁਲਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱ ਸੋ ਕਕ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ
ਵਿੱ ਲ ਥੋਡਾ ਕਧਆਨ ਕਦਓ।
• ਸੋਚੋ ਕਕ ਕਕਤੇ ਉਹ ਅਿੱ ਕ, ਥਿੱ ਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਿੱ ਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਗੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਦਓ।
• ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਨੂੰ ਕਨਿੱਜੀ ਕਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਕਹਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ
ਕਵਿੱ ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਕਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਦੰ ਦੇ ਰਹੋ।
• ਅਕਜਹੇ ਕੁਝ ਕਖਡੌਣੇ ਵਿੱ ਖ ਕਰ ਕਦਓ ਜੋ ਹਰ ਬਿੱ ਚੇ ਲਈ ਖਾਸ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ। ਵਿੱ ਡੇ ਬਿੱ ਚੇ
ਲਈ ਥਾਸ ਕਖਡੌਣਾ ਰਿੱ ਖਣਾ ਉਕਚਤ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਕਕ ਛੋਟਾ ਬਿੱ ਚਾ ਇਸਨੂੰ ਤੋਡ ਦੇਵੇ।
• ਕੁਝ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹਿੱ ਲ ਕਿੱ ਢਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਵੋ। ਜੇ ਉਹ ਰੰ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਨਕਸਲਾਂ ਲਈ ਲਡਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ
ਸਲਾਹ ਕਦਓ ਕਕ ਉਹ ਸਭ ਕਤੰ ਨ-ਕਤੰ ਨ ਚੁਣ ਲੈ ਣ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਕ ਲਡਾਈ ਕਕਸ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ
ਹੋਈ ਸੀ।
• ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਕ ਕਕਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਿੱ ਛੋ ਕਕ ਕੀ ਉਹ ਸਮਿੱ ਕਸਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱ ਲ ਕਰਨ
ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਕਬਨਾਂ ਸਜਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਕਰ ਕਦਓ - ਕਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਝਾਓ ਕਦਓ ਕਕ ਇਿੱ ਕ ਬਿੱ ਚਾ ਇਿੱ ਕ ਕਮਰੇ ਕਵਿੱ ਚ ਖੇਲੇ
ਜਦਕਕ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਕਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
• ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਤੋਂ ਕਜਆਦਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਰੀਫ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਹਰ ਇਿੱ ਕ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਤੇ
ਅਨੋਖਾ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।
• "ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ" ਕਕਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਹੁਣ ..ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ" ਕਹੋ।

"ਜੇ ਉਹ ਕਹਾ-ਸੁਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਥੋਡਾ ਸਮਾਂ ਕਦਓ"

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
and click on National Directory.

