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ਰਵਈਏ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ
ਦੁਲਾਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਪਰਸ਼ਤੇ ਪ ਿੱ ਚ ਰਾਹਨੁਮਾਈ, ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪਿ ਤੁਹਾਡਾ
ਬਿੱ ਚਾ ਇਹ ਮਪਹਸੂਸ ਿਰੇ ਪਿ ਉਸ ਨੂੁੰ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਹੈ।
“ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਗਿੱ ਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪ ਿੱ ਚ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਗਿੱ ਲਾਂ ਪਜਆਦਾ ਿਰੋ“
“ਪਜਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਰ ਈਆ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਰ ਈਆ ਤੁਸੀਂ ਆਿ ੀ ਅਿਨਾਓ“

ਰਵਈਏ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ
ਬਿੱ ਚੇ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ ਿੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਿੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਿਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਿੜਤਾਲ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਿਰਦੇ
ਹਨ। ਉਹ ਚੜਾਈਆਂ ਚਡ਼੍ਹਦੇ, ਸੁਆਦ ਿਰਿਦੇ, ਝਾਂਿਦੇ, ਿੁਿੱ ਦਦੇ, ਛੁੁੰ ਹਦੇ ਅਤੇ ਲਿੱਿਾਂ ਸੁਆਲ ਿੁਿੱ ਛਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਉਨਹਾਂ
ਦੀ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਪ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿ੍ਿਣ ਪ ਚ ਪਿ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੱ ਦਾਂ
ਪਿਿੱ ਥੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਿੜਤਾਲ ਦੀ ਰਾਹਨੁ ਮਾਈ ਿਰਿੇ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾ ਿੇ ਪਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ
ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਪਸਿੱ ਿਣ ਲਈ ਨ ੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਿੇ ੀ। ਅਪਜਹਾ ਿਰਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ
ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਪ ਿਾਸ ਪ ਚ ਮਦਦ ਿਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲੋ ਡ਼੍ ਿ ੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿੱ ਡੇ ਹੁੁੰ ਦੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਨਿੱਘੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਪਰਸ਼ਤੇ ਪ ਿੱ ਚ ਰਾਹਨੁਮਾਈ, ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪਿ ਤੁਹਾਡਾ
ਬਿੱ ਚਾ ਇਹ ਮਪਹਸੂਸ ਿਰੇ ਪਿ ਉਸ ਨੂੁੰ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਹੈ।

“ਬਿੱ ਚੇ ਿੁਸ਼ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ- ਉਹ ਇਸ ਨੂੁੰ ਠੀਿ ਤਰਾਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ“
“ਇਿਸਾਰਤਾ ਹੀ ਹਿੱ ਲ ਹੈ“

ਕਕਹੜੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਠੀਕ ਹਨ
• ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ੋ ਅਤੇ ਪਨਿੱਘਾਿਣ ਪਦਓ ਅਤੇ ਤਰੀਫ ਿਰੋ।
• ਸਿਸ਼ਟ ਰੂਿ ਪ ਿੱ ਚ ਗਿੱ ਲ ਿਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਿੋਈ ਚੁੰ ਗਾ ਿੁੰ ਮ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਇਹ ਦਿੱ ਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਨ ੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੁੰ ਅਜਮਾਉਣ ਲਈ ਆਤਮ-ਪ ਸ਼ ਾਸ ਿੈਦਾ ਿਰ ਸਿਣ। ਆਿਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਤਰੀਫ ਿਰੋ ਤਾਂ ਪਿ ਉਹ
ਉਸ ਰ ਈਏ ਨੂੁੰ ਦੋਹਰਾਉਣ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਿਸੁੰ ਦ ਹੈ।
• ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਆਿਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦਾ ਿੀ ਿਰਨਾ ਿਸੁੰ ਦ ਹੈ ਅਤੇ ਿੀ ਿਰਨਾ ਿਸੁੰ ਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਸ਼ਟ ਰਹੋ। ਸਿਸ਼ਟ
ਸੀਮਾ ਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱ ਦਾਂ ਤੈਅ ਿਰੋ।
• ਜੇ ਿੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਿਰੋ। ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਚੀਜਾਂ ਨੂੁੰ ਸੁਲਝਾਉਣ
ਪ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋ ਡ਼੍ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ ਪਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ
ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ - ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਥਿੱ ਿੇ, ਭੁਿੱ ਿੇ, ਜਾਂ ਮਯੂਸ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਇਹ ਦਿੱ ਸ ਨਹੀਂ ਸਿਦੇ।

”ਦਪਰਡ਼੍ਹ, ਪਨਰਿਿੱ ਿ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਹੋ”
• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ਿੋਈ ਿੁੰ ਮ ਿਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਿਰ ਪਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਿਾਰਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਿੋਪਸ਼ਸ਼ ਿਰੋ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ
ਪਜਆਦਾ ਪਿਆਨ ਆਿਣੇ ਿੱ ਲ ਦ ਾਉਣਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਮਯੂਸ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਆਿਣੇ ਆਿ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ
ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਇਿੱ ਿ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜਿੱ ਫੀ ਦੀ ਜਾਂ ਹੌਂਸਲਾ ਿਾਉਣ ਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੋ ਡ਼੍ ਹੈ।
• ਆਿਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨਾਲ ਨਤੀਪਜਆਂ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲ ਿਰੋ। ਪਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਦਿੱ ਸੋ ਪਿ ਜੇ ਉਹ ਪਬਿੱ ਲੀ ਨੂੁੰ ਮਾਰਣਗੇ ਤਾਂ
ਪਬਿੱ ਲੀ ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਝਰੀਟ ਮਾਰ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਪਿਡੌਣਾ ਸੁਿੱ ਟਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟੁਿੱ ਟ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਚੀਜਾਂ ਨੂੁੰ ਸੁੰ ਿੇਿ
ਰਿੱ ਿੋ ਅਤੇ ਅਪਜਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਿਰੋ ਜੋ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ।
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਿੋਈ ਿੁੰ ਮ ਿਰਨ ਤੋ ਮਨਾਂ ਿਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਪਫਰ ੀ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਪਦਿਾਓ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੁੰ ਗਣਾ ਪਜਸਨੂੁੰ ਮਾਪਰਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰ ਦ ਿਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ
ਸਫਾਈ ਿਰਨ ਪ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱ ਦਦ ਿਰਨਾ।
• ਆਿ ੀ ਮੁਆਫੀ ਮੁੰ ਗੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ੀ ਇਹ ਪਸਿੱ ਿੇਗਾ। ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਪ ਹਾਰ ਿਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬਿੱ ਚੇ
ਤੋਂ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ।
• ਿੀਰਜ ਾਨ ਬਣੋ। ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੁੰ ਆਿਣੇ ਿੁਦ ਦੇ ਆਤਮ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ ਿਾਸ ਿਰਨ ਪ ਿੱ ਚ ਸਮਾਂ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ।

• ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਿੀਮਤੀ ਚੀਜਾਂ ਨੂੁੰ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਿਹੁੁੰ ਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿੱ ਿੋ, ਆਿਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੁੰ ਸੁਿਰਮਾਰਪਿਟ ਲੈ ਿੇ ਨਾ ਜਾਓ ਜੇ
ਉਹ ਥਿੱ ਿੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਡ਼੍ਿ ਿਾਰ ਿਰਨ ਲਈ ਲਿੱਗੀਆਂ ਬਿੱ ਤੀਆਂ ਤੇ ਆਿਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੁੰ ਸਡ਼੍ਿ ਿਾਰ ਿਰਨਾ ਪਸਿਾਓ।
• ਿੋਪਸ਼ਸ਼ ਿਰੋ ਪਿ ਹਮੇਸ਼ਾ “ਨਹੀਂ“ ਅਤੇ “ਨਾ ਿਰੋ“ ਨਾ ਿਹੋ। “ਘਰ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ ਨਾ ਭਿੱ ਜੋ“ ਿਪਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ “ਘਰ ਪ ਿੱ ਚ
ਚਿੱ ਲੋ , ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਿੱ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਸਿੱ ਟ ਲਿੱਗ ਸਿਦੀ ਹੈ“ ਿਹੋ। “ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਗੀਚੇ ਪ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਿਦੇ“ ਦੀ ਬਜਾਏ
“ਿਿੱ ਲ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਾਂ“ ਿਹੋ।
• ਅਸਲੀ ਉਮੀਦਾਂ ਰਿੱ ਿੋ - ਇਿੱ ਿ ਛੋਟਾ ਬਿੱ ਚਾ ਪਟਿੱ ਿ ਿੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਿਦਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਿ ਹੀ ਿਪਹਲੀ ਾਰੀ ਭੋਜਨ
ਿਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸੇ ਿਾਸੇ ਪਿਲਾਰਾ ਿਾ ੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਨਯਮ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਬਦਲ ਸਿਦੇ ਹੋ ਪਜ ੇਂ ਪਜ ੇਂ
ਉਹ ਿੱ ਡੇ ਹੁੁੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਪ ਿਾਸ ਿਰਦੇ ਹਨ।

”ਜਦੋਂ ਉਹ ਿੁਝ ਚੁੰ ਗਾ ਿਰਨ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਤਰੀਫ ਿਰੋ ਤਾਂ ਪਿ ਗਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ”
• ਿਾਣ ਅਤੇ ਸੌਣ ਦੇ ਪਨਿੱਤਨੇਮ ਤੈਅ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਪਸ਼ਸ਼ ਿਰੋ। ਇਹ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਦੇ ਪ

ਸਪਥਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਮਪਹਸੂਸ

ਿਰਨ ਪ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਿਰਦਾ ਹੈ।
• ਜਦੋਂ ਚੀਜਾਂ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਥੋਡ਼੍ੀ ਦੇਰ ਰੁਿੋ, ਸੁਝਾਓ ਪਦਓ ਅਤੇ ਤਰੀਫ ਿਰੋ। ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਲਈ ਰੁਿੋ, ਹਿੱ ਲ ਿਿੱ ਢਣ
ਲਈ ਸਮਿੱ ਪਸਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਿਰੋ, ਫੇਰ ਉਨਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਤਰੀਫ ਿਰੋ।
• ਆਿਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨੂੁੰ ਮਜਾਿੀਆ ਰਿੱ ਿੋ। ਿਈ ਾਰ ਦੋ ਿਲ ਪ ਿੱ ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਿਰਨਾ ਿ ੇਗਾ ਪਿ ਿੀ
ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਾਿਈ ਬਹੁਤ ਪਜਆਦਾ ਗੁਿੱ ਸਾ ਿਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਮਿੌਲੀਆ ਿਾਸਾ ੀ ਦੇਿਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੇ
ਆਿਣੇ ਸਾਰੇ ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਪਲਿਸਪਟਿ ਚੋਿਡ਼੍ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱ ਸਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੁੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਿਰਨ
ਲਈ ੀ ਿਪਹ ਸਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਿਾਰਨ ੀ ਦਿੱ ਸ ਸਿਦੇ ਹੋ।

”ਆਿਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੁੰ ਬਹੁਤ ਪਜਆਦਾ ਪਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਿਰਨਾ ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਿਰਾਬ ਨਹੀਂ ਿਰੇਗਾ”
”ਚੀਿਣਾ ਅਤੇ ਮਾਰ ਪਿਟਾਈ ਚੀਜਾਂ ਨੂੁੰ ਹੋਰ ਿਰਾਬ ਿਰ ਪਦੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਬੇਹਤਰ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ”
”ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਿੀਬਾਂ ਿਰਾਿਤ ਿਰਦੀ ਹਾਂ”

ਮੈਨੁੰ ੂ ਿੀਮੀ ਆ ਾਜ, ਿਰੀਬ ਆਉਣਾ, ਪਜਆਦਾ

ਕਕਹੜੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ
• ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ਿੁਝ ਗਲਤੀ ਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੁੰ ਪਿਆਰ ਿਰਨਾ ਬੁੰ ਦ ਨਾ ਿਰੋ। ਇਹ ਉਸਨੂੁੰ ਇਹ ਸੁੰ ਦੇਸ਼
ਪਦੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੁੰ ਿਸੁੰ ਦ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਰ ਈਆ ਿਸੁੰ ਦ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ।
• ਚਿੇਡ਼੍ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਪਿਟਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੁੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਸਿਾਏਗਾ ਪਿ ਉਸਨੇ ਿੀ ਗਲਤ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ
ਉਨਹਾਂਨੂੁੰ ਪਸਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿ ਦੂਜੇ ਲੋ ਿਾਂ ਨੂੁੰ ਮਾਰਨਾ ਠੀਿ ਹੈ।
• ਚੀਿਣਾ ਅਤੇ ਪਚਲਾਉਣਾ ਚੀਜਾਂ ਨੂੁੰ ਿੱ ਡੀਆਂ ਲਡ਼੍ਾਈਆਂ ਪ ਿੱ ਚ ਬਦਲ ਸਿਦੇ ਹਨ।
• ਇਿੱ ਿ ਗਪਹਰਾ ਸਾਹ ਲਓ, ਇਿੱ ਿ ਪਮੁੰ ਟ ਲਈ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਤ ਰਹੋ।

”ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਹੋ”

ਹੋਰ ਕਵਚਾਰ
ਅਪਜਹੇ ਸਮੇਂ ੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਿੋਪਸ਼ਸ਼ ਨਾਿਾਮਯਾਬ ਹੁੁੰ ਦੀ ਲਿੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਿਰਨਾ ਾਿਈ ਬਹੁਤ
ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ ਿਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਿਦੀ ਹੈ। ਇਿੱ ਥੇ ਿੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਿੇ ਪਦਿੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਜਨਹਾਂ ਨਾਲ
ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਚੀਜਾਂ ਨੂੁੰ ਹਿੱ ਲ ਿਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਜਗਹਾ ਿਰਾਿਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ।

”ਜੇ ਅਸੀਂ ਿਾਰ ਪ

ਿੱ ਚ ਪਿਸੇ ਲੁੰਮੇ ਸਫਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਿਾਰ ਪ ਚ ਇਿ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਬਦਲ ਲੈਂ ਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ

ਹਰ ਿੋਈ ਪਚਡ਼੍ਪਚਡ਼੍ਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ”
• ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਲਈ ਪਸਰਫ ਉਸ ਮੁਿੱ ਦੇ ਤੋਂ ਪਿਆਨ ਭੁੰ ਗ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋ ਡ਼੍ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਿੋਈ ਪਿਡੌਣਾ
ਪਦਿਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਪ ਚ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਪਦਲਚਸਿੀ ਿੈਦਾ ਿਰੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਆਿਣੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਪਬਠਾ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਇਿੱ ਿ
ਿੱ ਡੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜਿੱ ਫੀ ਿਾ ਸਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਇਿੱ ਿ ਛੋਟੀ ਿਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਿੋਈ ਗਾਨਾ ਗਾ ਸਿਦੇ
ਹੋ।
• ਅਿੱ ਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱ ਚੇ ਥਿੱ ਿੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਿੱ ਿੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਨ ਭੁੰ ਗ ਿਰਨ ਲਈ ਿੁਝ ਿਾਸ
ਚੀਜਾਂ ਿਰੋ। ਪਿਆਨ ਪਦਓ ਪਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਪਦਲਚਸਿੀ ਪਿਸ ਚੀਜ ਪ ਿੱ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋ ਡ਼੍ ਿੈਣ ਤੇ ਉਸਦਾ
ਪਿਆਨ ਭੁੰ ਗ ਿਰਨਾ ਸੌਿਾ ਹੋ ਜਾ ੇ।

• ਿਈ ਾਰ ਹਰ ਚੀਜ ਿਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਿਦੀ ਹੈ ਪਿਉਂਪਿ ਤੁਸੀਂ ਥਿੱ ਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤਨਾ ਪ ਿੱ ਚ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਿਮਰੇ ਪ ਿੱ ਚ
ਜਾਣ ਦੀ ਿੋਪਸ਼ਸ਼ ਿਰੋ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂੁੰ ਸ਼ਾਂਤ ਿਰਨ ਲਈ ਚੁਿ ਚਾਿ ਬੈਠੋ। ਿਈ ਾਰ ਬਸ ਪਿਡ਼੍ਿੀ ਤਿੱ ਿ ਜਾਣਾ
ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇਿਣਾ, ਜਾਂ ਜ ਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਦਿੱ ਸ ਤਿ ਪਗਣਨਾ ਇਿੱ ਿ ਸੁੰ ਿਟ ਦੀ ਸਪਥਤੀ ਨੂੁੰ ਸ਼ਾਂਤ ਿਰ ਸਿਦਾ
ਹੈ। ਿੁਝ ਗਪਹਰੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣਾ ੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ।

”ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਹਰ ਸ

ੇਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਨਿੱਘੀ ਜਿੱ ਫੀ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ਡ਼੍ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ ”

• ਆਿਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨਾਲ ਇਿੱ ਿ ਸਾਂਤ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ੀ ਅਚੁੰ ਬੇ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਿੋਈ ਅਪਜਹੀ ਆਰਾਮਦਾਇਿ ਥਾਂ ਚੁਣੋ ਪਜਿੱ ਥੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨਾਲ ਪਬਨਾਂ ਪਿਸੇ ਦਿਲਅੁੰ ਦਾਜੀ ਦੇ ਸਮਾਂ ਪਬਤਾ ਸਿੋ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਿੀ ਨਤੀਜੇ
ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਰ ਈਆ ਰਪਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਿਰੋ।

“ਚੁੰ ਗੇ ਰ

ਈਏ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਤਰੀਫ ਿਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਿਪਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਰੀਫ ਪਜਆਦਾ ਿਰੋ“

ਸਮਝਾਓ ਪਿ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਰ ਈਆ ਦੂਪਜਆਂ ਤੇ ਪਿ ੇਂ ਿਰਭਾ ਿਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਪਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਦੇ ਪਿਡੌਣੇ ਲੈ ਣ
ਨਾਲ ਉਹ ਬਿੱ ਚੇ ਿਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਿਉਂਪਿ ਉਨਹਾਂ ਿੋਲ ਿੇਡਣ ਲਈ ਿੁਝ ਨਹੀਂ ਰਪਹ ਜਾਂਦਾ: “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬਿੱ ਪਚਆਂ
ਦੇ ਪਿਡੌਣੇ ਲੈਂ ਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੁੰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਿ ੇਗਾ।“
ਿੇਚੀਦਾ ਸਪਥਤੀ ਨੂੁੰ ਪਿ ੇਂ ਹਿੱ ਲ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਿਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਪ ਚਾਰਾਂ ਨੂੁੰ ਸੁਣੋ। ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਪਿ
ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਿ ਅਿੱ ਗੇ ਿੀ ਹੋਣ ਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਿਰੋ।

ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕੀਬ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ
ਇਿੱ ਿ ਅੁੰ ਪਤਮ ਹਿੱ ਲ ਦੇ ਰੂਿ ਪ ਿੱ ਚ, ਅਣਚਾਹਾ ਰ ਈਆ ਰੋਿਣ ਲਈ ਪਜ ੇਂ ਪਿ ਮਾਰਨਾ, ਦੁੰ ਦੀ ਿੱ ਢਣਾ ਜਾਂ ਲਿੱਤ ਮਾਰਨਾ,
ਤੁਸੀਂ ਇਿ ਿਾਸੇ ਅਲਿੱਗ ਿਰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਇਿ ਿਾਸੇ ਅਲਿੱਗ ਿਰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ
ਘਿੱ ਟ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਲੱਗ ਕਰੋ
ਇਿ ਿਾਸੇ ਅਲਿੱਗ ਿਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਿੱ ਲ ਥੋਡ਼੍ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਆਨ
ਪਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਬੁੰ ਦ ਿਰ ਪਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਿਾਸੇ ਅਲਿੱਗ ਿਰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ, ਆਿਣੇ ਬਿੱ ਚੇ
ਨੂੁੰ ਸਮਝਾਓ ਪਿ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਦੋਂ ਿੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗਹਾ ਬਾਰੇ ਸਪਹਮਤੀ ਿਰੋ ਪਜਿੱ ਥੇ ਇਸ ਦੀ ਰਤੋਂ
ਿੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ।

ਇਿ ਿਾਸੇ ਅਲਿੱਗ ਿਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿ ਆਿਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੁੰ ਇਿੱ ਿ ਅਲਿੱਗ ਿਮਰੇ ਪ ਚ ਿਾਇਆ ਜਾ ੇ। ਅਪਜਹੀ
ਜਗਹਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਿੋਪਸ਼ਸ਼ ਿਰੋ ਜੋ ਪਦਲਚਸਿ ਨਾ ਹੋ ੇ, ਿਰ ਡਰਾ ਨੀ ਜਾਂ ਜੁਦਾ ਿਰਨ ਾਲੀ ੀ ਨਾ ਹੋ ੇ, ਇਹ ਹੋ
ਸਿਦੀ ਹੈ ਿੋਈ ਿੁਰਸੀ, ਿੌਡ਼੍ੀ, ਜਾਂ ਿਮਰੇ ਦਾ ਿੋਨਾ। ਿੁਝ ਿੱ ਡੇ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਨੂੁੰ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਿ ਅਲਿੱਗ ਿਮਰੇ ਪ ਿੱ ਚ ਿਾ ਸਿਦੇ ਹੋ,
ਿਰ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਪਿ ਇਹ ਇਿੱ ਿ ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਜਗਹਾ ਹੋ ੇ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਡਰਾ ਨੀ ਨਾ ਹੋ ੇ।
• ਆਿਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੁੰ ਚੇਤਾ ਨੀ ਪਦਓ ਪਿ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਰ ਈਆ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਇਿ ਿਾਸੇ ਅਲਿੱਗ ਿਰੋਗੇ ਜੇ
ਇਹ ਬੁੰ ਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਰੁਿੱ ਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਿਾਫੀ ਤਰੀਫ ਿਰੋ।
• ਜੇ ਉਹ ਰ ਈਆ ਬੁੰ ਦ ਨਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਚੁਿੱ ਿ ਚਾਿ ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਇਿੱ ਿ ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਜਗਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਪਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ
ਥੋਡ਼੍ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਿਿੱ ਲੇ ਨੂੁੰ ਛਿੱ ਡ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਿ ਪਮੁੰ ਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਇਿ ਸਾਲ ਦੇ
ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਰ ਿੁਲ ਪਮਲਾ ਿੇ ਿੁੰ ਜ ਪਮੁੰ ਟ ਤੋਂ ਪਜਆਦਾ ਨਹੀਂ।

“ਮੈਂ ਿਪਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ, 'ਮਾਂ ਪ

ਅਸਤ ਹੈ, ਇਨਹਾਂ ਿੁੰ ਮਾਂ ਪ ਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ'“

• ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ। ਆਿਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਨਾ ਿਰੋ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਿੱ ਲ ਿੋਈ ਪਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ੋ। ਜੇ ਉਹ ਇਿ ਿਾਸੇ ਅਲਿੱਗ
ਿਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਿਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਉਸ ਜਗਹਾ ਨੂੁੰ ਛਿੱ ਡਣ ਦੀ ਿੋਪਸ਼ਸ਼ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਉਥੇ
ਾਿਸ ਲੈ ਆਓ। ਜੇ ਲੋ ਡ਼੍ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੁੰ ਦੋਹਰਾਓ।
• ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਿ ਿਾਸੇ ਅਲਿੱਗ ਿਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਿਤਮ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਪਿ ਿੀ ਹੋ ਚੁਿੱ ਪਿਆ ਹੈ। ਯਿੀਨੀ
ਬਣਾਓ ਪਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਚੁੰ ਗੇ ਰ ਈਏ ਿੱ ਲ ਪਿਆਨ ਪਦੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਤਰੀਫ ਿਰਦੇ ਹੋ।

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.

•

Heading 2
Tem voluptia niminus, quam facidenis ipitiistiae veria sum facepudist, simporenim exceprorem id
que pe cum exerum ilignat plis autatur atur alibusam fugit pellab inction sequae ne si omnis
eossunt.
Lit delibus atus. Ut lacculpa doluptus ulpa poreribus asperit eosteceaqui dem verrum fugiasp
idebiti undeliqui quis qui blat qui ut pliciis dundipist que et, oditaspero tem velit est venet alia.

