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ਸੁਪਰਮਾਰਕਿਟ ਕ ਿੱ ਚ ਬਿੱ ਚਣਾ
ਸੁਪਰਮਾਰਕਿਟ ਬੱ ਕਿਆਂ ਲਈ ਵਾਿੇਈ ਇੱ ਿ ਕਿਲਿਸਪ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਿਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ
ਕਿਆਿਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ-ਿਨਿ ਹੋ ਸਿਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਕਿਆਿਾ ਭਾਰੀ ਬਣ ਿਾਂਿਾ ਹੈ ।
ਹਫਤਾਵਾਰ ਖਰੀਿਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਤਨਾਵਪਰਨ ਬਣਾਉਣ ਿੇ ਿਈ ਤਰੀਿੇ ਹਨ।
“ਸਾਡੀ ਸੁਪਰਮਾਰਕਿਟ ਕਵੱ ਿ ਇੱ ਿ ਸਫਾਈ ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਿਰਮਿਾਰੀ ਹੈ ਿੋ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਿੇ
ਆਪਣਾ ਿੂੰ ਮ ਿਰਿਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਿੇ ਿਾਂਿੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਿੇ
ਕਪੱ ਛੇ ਕਪੱ ਛੇ ਿਲਿੇ ਰਕਹੂੰ ਿੇ ਹਾਂ”

ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ
ਿਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਲਿੀ ਕਵੱ ਿ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਿਾ ਭੁੱ ਖਾ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਥੱ ਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਾਣ ਿੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਿਰੋ।
ਸਵੇਰ ਿੇ ਬਾਹਰ ਿੇ ਿੂੰ ਮ ਿਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਖਰੀਿਾਰੀ ਿਰਨਾ ਲੁਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਿਿਾ ਹੈ- ਪਰ ਇਹ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ
ਬੱ ਿਾ ਥੱ ਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘਰੇ ਿਾ ਿੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਕਬਤਾਉਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੈ।

ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਸਿੀ ਨੂੰ ਕਲਖ ਿੇ ਕਤਆਰ ਿਰਨ ਕਵੱ ਿ ਬੱ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰੋ। ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਿੁਝ ਿੋਣਾਂ ਕਿਓ - ਕਮਸਾਲ ਿੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਿਾ ਖਾਣਾਂ ਪਸੂੰ ਿ ਿਰਿੇ ਹਨ। ਿੋ ਿਾਂ ਕਤੂੰ ਨ ਿੋਣਾਂ ਕਿਓ ਕਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਿਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੋ,
ਅਤੇ ਫੇਰ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਿੋਵੇਂ ਉਨਹਾਂ ਿੀਤੀਆਂ ਿੋਣਾਂ ਿੇ ਸਮਾਨ ਿੀ ਖਰੀਿਣ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ ਿਰੋ।

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾਤ ਕਵੱ ਿ ਰਕਹੂੰ ਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਕਹਰ ਆਣ-ਿਾਣ ਲਈ ਇੱ ਿ ਰੱ ਖੇ ਕਿਨ ਹੀ ਖਰੀਿਾਰੀ ਿਰੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵੇਰ ਿੇ
ਸਮੇਂ ਹੀ ਿਰੋ ਿਿੋਂ ਹਰ ਇਿ ਥੱ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਿਾ।

ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਕਵੱ ਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਿੁਝ ਲੈ ਿੇ ਿੱ ਲੋ । ਇਹ ਉਨਹਾਂ ਿਾ ਕਿਆਨ ਭੂੰ ਗ ਿਰਨ ਕਵੱ ਿ ਮਿਿ ਿਰੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋ
• ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱ ਿ ਛੋਟਾ ਕਖਡੌਣਾ ਲੈ ਿਾਓ ਕਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡ ਸਿਣ।
• ਖਰੀਿਾਰੀ ਿਰਨ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਿੇ ਖਾਣ ਲਈ ਿੋਈ ਿੀਜ਼ ਲੈ ਿਾਓ।
• ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਿੁਝ ਿੋਣਾਂ ਕਿਓ - “ਸਟਰਾਬੇਰੀ ਿਾਂ ਖੁਰਮਾਨੀ ਿੇ ਫਲ ਨਾਲ ਭਕਰਆ ਿਹੀਂ ?”
• ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਿੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਿਰ ਰੱ ਖਣ ਿੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰੋ ਕਿਨਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਿਣਾ ਨਹੀ ਿਾਹੁੂੰ ਿੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ
ਬੱ ਿਾ ਿਾਹੇਗਾ - ਕਮਸਾਲ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਿਗਹਾ ਕਿੱ ਥੇ ਕਮੱ ਠੀਆਂ ਿੀਿਾ ਹੋਣ।
• ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਿੋਈ ਿੂੰ ਮ ਕਿਓ, ਕਮਸਾਲ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੀ ਿਾਂ ਿਪਨ ਬੁੱ ਿ ਨੂੰ ਫਡ਼ਣਾ। ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੀ ਤੇ ਕਿੱ ਤੀਆਂ ਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਿੇਖਣ ਲਈ ਆਖੋ।
• ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਕਵੱ ਿ ਰੱ ਖੋ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਿਰ ਸਿਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵਅਸਤ ਰੱ ਖ ਸਿਿੇ ਹੋ,
ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਵੱ ਿੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਿਾਣਗੇ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਿ ਤੋਂ ਕਿਆਿਾ ਬੱ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਿੇ ਬੱ ਿੇ ਟਰਾਲੀ
ਨੂੰ ਫਡ਼ ਸਿਿੇ ਹਨ ਿਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਿਰ-ਉੱਿਰ ਿਾਓ।
• ਛੋਟੇ ਬੱ ਿੇ ਅਤੇ ਕਰੜਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱ ਿੇ ਿੋਨਾਂ ਿੀ ਸੂੰ ਭਾਲ ਿਰਨਾ ਵਾਿੇਈ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੋ ਸਿਿੀ ਹੈ। ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰੋ ਕਿ ਿੋਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਿੇ ਮਿਿ ਿਰ ਸਿੇ ਿਾਂ ਘਰ ਕਵੱ ਿ ਹੀ ਬੱ ਕਿਆਂ ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ ਿਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਿਾਰੀ ਿਰ ਸਿੋ।

“ਕਬੱ ਲ ਿੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਟਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਿਰਿੇ ਹਨ ਿਿੋਂ ਉਹ ਮਿਿ ਿਰੇ। ਉਸਨੂੰ ਸਿਮੁਿ
ਇਸ ਕਵੱ ਿ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਿਾ ਹੈ”

ਕਬਿੱ ਲ ਭੁਗਤਾਣ ੇਲੇ
• ਉਡੀਿ ਿਰਿੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱ ਖ ਨਾਲ ਇਹ ਿੇਖਿਾ ਹਾਂ...। ਛੋਟੇ ਬੱ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰੂੰ ਗਾਂ
ਬਾਰੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੋ - “ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱ ਖ ਨਾਲ ਿੁਝ ਲਾਲ ਰੂੰ ਗ ਿਾ ਇਹ ਿੇਖਿਾ ਹਾਂ....”।
• ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬੱ ਲ ਭੁਗਤਾਣ ਵੇਲੇ ਿਾਉਂਟਰ ਤੇ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਿੁਝ ਪਰਿਨ ਸਮਾਨ ਕਿਓ।
• ਮਿਿ ਿਰਨ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਿਾ ਿੂੰ ਨਵਾਿ ਿਰੋ।

ਜੇ ਚੀਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤਾਂ
• ਉਨਹਾਂ ਿੀ ਮੂੰ ਗਾਂ ਿੇ ਅੱ ਗੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੂੰ ਨੋ। ਉਨਹਾਂ ਿਾ ਕਿਆਨ ਇਹ ਿਕਹ ਿੇ ਭੂੰ ਗ ਿਰਨ ਿੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰੋ ਕਿ ਿੁਝ ਅਕਿਹਾ
ਲੱਭੋ ਿੋ ਸਿੀ ਕਵੱ ਿੋਂ ਉਹ ਪਸੂੰ ਿ ਿਰਿੇ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋਡ਼ਾ ਕਿਹਾ ਿੁਝ ਖਾਣ ਿਾਂ ਪੀਣ ਲਈ ਕਿਓ।
• ਟਰਾਲੀ ਰੋਿ ਕਿਓ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਿੀ ਮਿਿ ਿੀ ਲੋ ਡ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਿਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੂੰ ਿ
ਿਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿੋਵੇਂ ਿੁਝ ਅਕਿਹਾ ਿਰੋਗੇ ਿੋ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੂੰ ਿ ਹੈ - ਕਿਵੇਂ ਿੋਈ ਟੀਵੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿੇਖਣਾ।
• ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ - ਆਪਣਾ ਗੁੱ ਸਾ ਕਿਖਾਉਣ ਿੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਿਰੋ। ਿੱ ਸ ਤਿ ਕਗਣੋ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿੀਜ਼ ਿੇ ਿੋਲ ਹੋ ਿੋ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਿਾ ਲੈ ਣਾ ਿਾਹੁੂੰ ਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱ ਿ ਸ਼ਾਂਤ ਿੋਨੇ ਕਵੱ ਿ ਲੈ ਿਾਓ।
• ਿਿੇ ਖਰੀਿਾਰਾਂ ਿੀ ਕਿੂੰ ਤਾ ਨਾ ਿਰੋ, ਉਨਹਾਂ ਕਵੱ ਿੋਂ ਕਿਆਿਾਤਰ ਬੱ ਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਿਾਣਿੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਕਿਸ ਸਕਥਤੀ ਤੋਂ ਗੁਿਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿੰ ਮ ਪੂਰਾ ਿਰ ਕਲਆ
• ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਿੱ ਸੋ ਕਿ ਉਹ ਿੀਿਾਂ ਿੁਣਨ ਕਵਿ ਬਹੁਤ ਵਿੀਆ ਹਨ/ਉਹ ਕਟੱ ਿ ਿੇ ਬੈਠਿੇ ਬਹੁਤ ਿੂੰ ਗੇ ਲੱਗਿੇ ਹਨ/ਆਪਣੀ
ਅੱ ਖ ਨਾਲ ਿੇਖਣ ਿੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿੀਆ ਖੇਡਿੇ ਹਨ। ਿੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅਕਿਹਾ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਿੁਝ
ਿਕਹਣਾ ਯਾਿ ਰੱ ਖੋ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹ ਸਿੋ।
• ਿੇ ਿੀਿਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਿੋ ਕਿ ਸਮੱ ਕਸਆ ਿੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ - ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ
ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਬਿਣ ਿੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰ ਸਿਿੇ ਹੋ।

“ਮੈਂ ਬੱ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਿੀ ਿਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱ ਟ ਲੋ ਡ਼ ਿੀਆਂ ਿੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਿਿੀ ਹਾਂ ਿਿੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੂੰ ਿੇ ਹਨ”

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ
ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਿੋਸਤ ਨਾਲ ਇਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿੀ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱ ਿ ਿੂੰ ਗਾ ਕਖਆਲ ਹੈ ਕਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਿ ਿਿੇ ਿੇ ਬੱ ਕਿਆਂ
ਿਾ ਕਖਆਲ ਰੱ ਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਸਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਰੀਿਾਰੀ ਿਰ ਸਿੋ।

ਯਾਿ ਰੱ ਖੋ: ਿਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਲਿੀ ਕਵੱ ਿ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਿਾ ਭੁੱ ਖਾ ਿਾਂ ਥੱ ਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਿਾਣ ਿੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਿਰੋ।

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.

