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ਖਾਸ ਲੋ ਡ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ
ਖਾਸ ਲੋ ਡ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਰਬਲਕੁਲ ਉਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਰਿਸ ਤਰਹ਼ਾਂ ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਰਸ਼
ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਬੱ ਰਚਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਰਪਆਰ ਅਤੇ ਦੁਲਾਰ ਦੀ ਲੋ ਡ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨਹ਼ਾਂ ਦੇ ਰਵਈਏ ਦੀ ਰਾਹਨੁਮਾਈ
ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਾਵ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੱ ਦ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋ ਡ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਉਨਹ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਿ਼ਾਂ ਰਵਚ ਵਾਧ ਮਦਦ ਦੀ ਵੀ ਲੋ ਡ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਰਿਵੇਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਰਸੱ ਖਣਾ ਿ਼ਾਂ ਸੂੰ ਵੇਦੀ ਸਰਹਯੋਗ।

"ਉਨਹ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵ਼ਾਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ"

ਰਵਈਆ/ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਵਚਾਰ ਕਰੋ ਰਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਰਵਈਆ ਉਸਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਵਕਾਸ ਦਾ ਰਹੱ ਸਾ ਹੈ। ਰਿਆਦਾਤਰ ਬੱ ਚੇ
ਇਨਹ਼ਾਂ ਪਡਾਵ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੂੰਘਦੇ ਹਨ ਰਿਸ ਰਵੱ ਚ ਉਹ ਭੋਿਨ ਸੁੱ ਟਦੇ, ਬਦਰਮਜਾਿੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਿ਼ਾਂ ਹਰ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੂੰ ਨਣ ਤੋਂ ਨਾ

ਕਰਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਹੋਰਨ਼ਾਂ ਮਾਰਪਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨਹ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱ ਛੋ ਰਕ ਉਨਹ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱ ਰਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਰਵਹਾਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ਼ਾਂ ਕੂੰ ਮ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਿਾਓਗੇ ਰਿਸ
ਰਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵਾਧ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

"ਰਬਲਕੁਲ ਇਕਸਾਰ ਬਣੋ"
ਕੁਝ ਬੱ ਰਚਆਂ ਨੂੰ ਰਸੱ ਖਣ ਰਵੱ ਚ ਵਾਧ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ਡ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ਼ਾਂ ਦੇ ਰਵਈਏ ਦਾ ਰਵਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿੋ

ਥੋਡਾ ਰਿਹਾ ਅਸਧਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਿਰਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਰਕਸੇ ਮਾਹਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋ ਡ

ਹੈ। ਇਸਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰਹਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਵਈਏ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਹਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਰਕਉਂਰਕ ਉਨਹ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਕਸੇ ਚੀਜ ਰਵੱ ਚ ਰਧਆਨ ਲਗਾਉਣ ਰਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ
ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਹ ਰਹੇ ਹੋ ਿ਼ਾਂ ਉਹ ਭੁੱ ਲ ਿ਼ਾਂਦੇ ਹਨ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਕਹਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਹ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਕੇ ਰਦਖਾ ਕੇ ਦੱ ਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਰਕ ਉਨਹ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿ਼ਾਂ ਇਹ ਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼਼ਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਰਿਨਹ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਹਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਹਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੂੰਡੀ ਚੀਜ ਦੇ ਪਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੂੰ ਵੇਦੀ
ਹਨ, ਕੁਝ ਬੁਣਤ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਰਵੱ ਚ ਉਨਹ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਿ਼ਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ ਰਕ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਹ ਦਿੇ ਬੱ ਰਚਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਨਹ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਭੁੱ ਖ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿ਼ਾਂ ਥੱ ਕੇ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਤਰਕੀਬ਼ਾਂ
• ਰਨਰਣਾ ਕਰੋ ਰਕ ਕੀ ਰਵਈਆ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡੀ ਸਮੱ ਰਸਆ ਹੈ ਿ਼ਾਂ ਛੋਟੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਰਕਸੇ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਨਜਰ-ਅੂੰ ਦਾਜ ਕਰਨਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
• ਇਕਸਾਰ ਰਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਿਰਰੀ ਹੈ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਰਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
• ਦਰਰਡਹ ਰਹੋ, ਚੀਕਣ-ਰਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰਬਨ਼ਾਂ।
• ਉਨਹ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਿਦੋਂ ਉਹ ਚੂੰ ਗੇ ਬਣੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
• ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਚਪੇਡ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਰਵਈਏ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਪੇਡ਼ਾਂ
ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਰਿਆਦਾ ਗੁੱ ਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਿਾਓ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡੂੰ ਘੇ ਸਾਹ ਲਓ।
• ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਬਦਰਮਜਾਿੀਆਂ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੋਵੇ ਤ਼ਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਰਸਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਰਕ ਉਹ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ਼ਾਂ ਤੇ ਨਜਰ ਰੱ ਖੋ।
• ਸਾਫ ਠੋਸ ਸੁਝਾਵ ਰਦਓ। ਿੇ ਉਹ ਰਬੱ ਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਤ਼ਾਂ ਉਨਹ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਦਖਾਓ ਰਕ ਰਕਵੇਂ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਰਬੱ ਲੀ ਤੇ
ਹੱ ਥ ਫੇਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹੋ "ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਰਬੱ ਲੀ ਤੇ ਹੱ ਥ ਫੇਰੋ" ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਕ "ਰਬੱ ਲੀ ਦੇ ਪਰਤੀ ਚੂੰ ਗੇ ਬਣੋ"।
• ਰਨਿੱਤਨੇਮ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਹੱ ਦ਼ਾਂ ਬੂੰ ਨੋ ਤ਼ਾਂ ਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਹਰ ਰੋਜ ਇੱ ਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਵੇ ਅਤੇ ਖਾਵੇ।

• ਉਨਹ਼ਾਂ ਦਾ ਰਵਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਹ ਰਰਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਕੀ ਉਹ ਥੱ ਕੇ ਹੋਏ, ਮਯਸ, ਡਰੇ ਹੋਏ, ਰਕਸੇ
ਚੀਜ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਿ਼ਾਂ ਰਕਸੇ ਸਰਥਤੀ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸੂੰ ਵੇਦੀ ਹੈ?
• ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਤਸਾਰਹਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਕਰੋ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ
ਰਸੱ ਖਣਗੇ।
• ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਰਦਓ; ਉਨਹ਼ਾਂ ਦਾ ਰਧਆਨ ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ ਵੱ ਲ ਲਗਾਓ।
• ਉਨਹ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਵਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਰਦਓ, ਖੁੱ ਲਾ ਇਹ ਕਰਹਣ ਦੀ ਬਿਾਏ ਰਕ "ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ"।

ਪਰਰਵਾਰ਼ਾਂ ਲਈ ਮੱ ਦਦ
ਖਾਸ ਲੋ ਡ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀਵਨ ਕਾਫੀ ਗੁੂੰ ਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਰਕ ਤੁਸੀਂ
ਕਾਫੀ ਮੁਲਾਕਾਤ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਤਨਾਵ ਿ਼ਾਂ ਦੁਖ ਤੋਂ ਰਨਪਟਣਾ ਹੈ, ਿ਼ਾਂ ਘਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧ ਕੂੰ ਮ ਪਏ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ਼ਾਂ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਰਵੱ ਚ ਰਹੋ, ਸਥਾਨਕ ਮਦਦ ਸਮਹ਼ਾਂ ਤੇ ਿਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦੇ ਰਹੋ।
ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱ ਲਾ ਪਰਵਰਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਹ਼ਾਂ ਲੋ ਕ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਰਿਨਹ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕੋ,
ਿੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਰਿਨਹ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱ ਸ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੇ ਬੱ ਰਚਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਰਵਚ ਮੱ ਦਦ ਦੀ ਲੋ ਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਕ ਕੀ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਹ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮ਼ਾਂ
ਰਬਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਤ਼ਾਂ ਿੋ ਉਹ ਬੇਕਦਰੇ ਮਰਹਸਸ ਨਾ ਕਰਨ।
ਂ ਕਮਊਰਨਟੀ ਸਰਰਵਰਸਜ”, ਪਰਰਵਾਰ਼ਾਂ
ਪਰਰਵਾਰ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੱ ਦਦ ਸਮਹ ਹਨ। ਇਨਹ਼ਾਂ ਰਵੱ ਚੋਂ ਕਾਫੀ “ਫੈਰਮਲੀ ਐਡ
ਲਈ ਮੱ ਦਦ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਰਵਚ ਰਲਖੇ ਹਨ, ਇਸ ਵੈਬ-ਸਾਈਟ ਤੇ: www.familyservices.govt.nz.

"ਸਮ਼ਾਂ ਰਦਓ"
"ਪਡਾਅ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੋਮ਼ਾਂਚਕ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ"

ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਰਦੱ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੂਹ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਫ ਰਵਜ਼ਨ ਇਮਪੇਅਰਡ (ਐੱਨਜ਼ੱਡ)

ਪੇਰੈਂਟ ਟੂ ਪੇਰੈਂਟ

ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਰਟਡ

ਫੋਨ 07 834 1108 ਿ਼ਾਂ

ਫੋਨ/ਫੈਕਸ 07 838 3439

ਫਰੀ ਫੋਨ 0508 236 236

ਈ-ਮੇਲ paul@pvi.org.nz

ਫੈਕਸ 07 834 1108

www.pvi.org.nz

ਈ-ਮੇਲ p2pnational@compuserve.com

ਂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ
ਆਈਐੱਚਸੀ ਲਾਈਬਰੇਰੀ ਐਡ

www.parent2parent.org.nz

ਸਰਰਵਸ

ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦੀ ਡਫ

ਫੋਨ 04 472 2247

ਫੋਨ 0800 867 446

ਫੈਕਸ 04 472 0429

ਟੈਲੀਫੋਨ/ਟੀਟੀਵਾਈ 09 307 2922

ਈ-ਮੇਲ webmaster@ihc.org.nz

ਫੈਕਸ 09 307 2923 ਿ਼ਾਂ 0800 332 343

www.ihc.org.nz

ਈ-ਮੇਲ enquiries@nfd.org.nz

ਸੀਸੀਐੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਰਵਸ

www.nfd.org.nz

ਫੋਨ 04 801 0854 ਿ਼ਾਂ 0800 227 200
ਫੈਕਸ 04 382 9353
ਈ-ਮੇਲ info@no.ccs.org.nz
www.ccs.org.nz

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.

