PUNJABI.TANTRUMS 2013

ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ
ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦਰਮਮਆਨ ਮਿਆਦਾ ਬੱ ਚੇ ਮਚੜਮਚੜਾਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਬੁਰੇ ਮਾਪੇ ਿਾਂ
ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱ ਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਵੱ ਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਕੁਦਰਤੀ ਮਹੱ ਸਾ ਹਨ।

“ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਉਹ ਸਭ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਮਚੜਮਚੜੇਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਯੂਸੀਅਤ ਅਤੇ ਤਨਾਵ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਮਿਸ ਨਾਲ ਬੱ ਚੇ ਮਨਪਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਿਹਾ ਅਕਸਰ
ਉਦੋਂ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਬੱ ਚੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੁੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਂਦੇ।
ਮਚੜਮਚੜੇਪਣ ਦੀ ਸੁੰ ਭਾਵਨਾ ਉਦੋਂ ਵੱ ਧ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਬੱ ਚੇ ਥੱ ਕੇ, ਭੁੱ ਖੇ, ਬੇਅਰਾਮੇ, ਅੱ ਕੇ ਿਾਂ ਲੋ ਡ਼ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਤਸਾਮਹਤ ਹੁੁੰ ਦੇ
ਹਨ। ਅਮਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਬੱ ਮਚਆਂ ਨੂੁੰ ਈਰਸ਼ਾ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਇਹ ਮਮਹਸੂਸ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਮਕ ਉਨਹਾਂ ਦੀ
ਲੋ ਡ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੱ ਮਚਆਂ ਨੂੁੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਮਿੱ ਠਣਾ ਮਸੱ ਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਚੜਮਚੜੇਪਣ ਨੂੁੰ ਨਜਰ-ਅੁੰ ਦਾਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਵੱ ਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੰ ਗ ਨੂੁੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਮਧਆਨ ਮਕਸੇ
ਹੋਰ ਚੀਜ ਵੱ ਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

“ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਾਤ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੁੰ ਗੁੱ ਸੇ ਮਵੱ ਚ ਮਲਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।”

ਉਹ ਸਭ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਮਚੜਮਚੜਾਪਣ ਕਰ ਮਰਹਾ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਸਨੂੁੰ ਰੋਕ ਪਾਉਣਾ ਨਾਮੁਮਮਕਨ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਕਈ
ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਮਨਮਲਖਤ ਗੱ ਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਲਦਬਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਿਾਂ ਕੁਝ ਆਰਾਮਦੇਹ ਚੀਿਾਂ ਕਰਨਾ ਮਿਵੇਂ ਸੈਰ ਲਈ ਿਾਣਾ ਿਾਂ ਮਕਤਾਬ ਪਡ਼ਹਣਾ।
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੁੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣਾ ਮਕ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਸ ਮਯੂਸੀਅਤ ਨੂੁੰ ਰੋਕਣ ਮਵੱ ਚ ਮਦਦ

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਮਚੜਮਚੜੇਪਣ ਨੂੁੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਕ ਹੁਣ ਘਰ
ਿਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

"ਇਕਸਾਰ ਰਹੋ"

ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਤੁਸੀਂ ਮਚੜਮਚੜੇਪਣ ਨੂੁੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਮਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਸੁਰੱਮਖਅਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੋ ਅਤੇ
ਬਾਕੀ ਕੁੰ ਮ ਮਵੱ ਚ ਮਵਅਸਤ ਰਹੋ। ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਾਰਨ ਪੁੱ ਛਣ ਦੀ ਿਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਮਸਖਾਉਣ ਦੀ
ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਨਹਾਂ ਵੱ ਲ ਕੋਈ ਮਧਆਨ ਨਾ ਮਦਓ।

ਮਦਖਾਓ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਿਦਮਕ ਅਸਲ ਮਵੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਆਦਾ ਗੁੱ ਸੇ ਮਵੱ ਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ
ਮਦਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

ਿੇ ਉਨਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੁੰ ਸੱ ਟ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਸੁਰੱਮਖਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਿਾਓ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ
ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾਂ ਛੱ ਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਕਸੇ ਸ਼ਾਂਤ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਿਾਓ।
ਿਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਿਾਣ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਆਰਾਮ ਮਦਲਵਾਓ ਪਰ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਮੁੰ ਗਾਂ ਅੱ ਗੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੁੰ ਨੋ ਿੋ ਉਹ ਮਚੜਮਚੜੇਪਣ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਿਾਣ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਤਰੀਫ ਕਰੋ।

”ਿਦੋਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਪਾ ਖੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਿਾਣ ਤਕ ਅਗਲਾ ਅੱ ਧਾ ਘੁੰ ਟਾ ਬਸ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ
ਐਸੀ ਥਾਂ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ ਮਿੱ ਥੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਾਂ ਿੇ ਉਸਨੂੁੰ ਮੇਰੀ ਲੋ ਡ਼ ਪਵੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਸਰਫ ਉਸਦੀ ਬੱ ਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਕਰਦੀ ਹਾਂ।”

ਚਿੜਚਿੜੇਪਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਇਹ ਸੋਚੋ ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਦੋਂ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਭੋਿਨ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੁੰ ਭੁੱ ਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਿਾਂ ਉਹ ਥੱ ਮਕਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤਸੱ ਲੀ ਚਾਹੁੁੰ ਦਾ ਹੋਵੇ - ਮਸਰਫ ਉਦੋਂ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਿ ਨਾਲ ਮਵਅਸਤ ਹੋਵੇ।

ਿੇ ਸੁਪਰਮਾਰਮਕਟ ਿਾਣਾ ਵਾਕੇਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਮਦਓ, ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੁੰ ਲੈ
ਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਵਚਾਰ ਕਰੋ, ਿਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱ ਕ ਬ੍ੈੈੱਡ ਰੋਲ ਿਾਂ ਸੇਬ ਖਰੀਦ ਲਓ ਤਾਂ ਮਕ ਉਹ

ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਿਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੁੰ ਚਬਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਿੇ ਉਹ ਮਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਮਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੁੰ ਆਮਖਰ ਮਵੱ ਚ ਇੱ ਕ
ਛੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਚੀਿ ਮਦਓ।
ਨਹੀਂ ਨੂੁੰ ਹਾਂ ਮਵੱ ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਮਭਆਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਮਹਣ ਦੀ ਬਿਾਏ ਮਕ "ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ", ਕਹੋ ਮਕ
"ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਘਰ ਪਹੁੁੰ ਚ ਿਾਈਏ।"
ਅਿੇਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਦਓ ਿੋ ਮਸਧੀਆਂ ਹੋਣ - ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱ ਛੋ ਮਕ ਉਹ ਮਕਹਡ਼ੀ ਕਮੀਜ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ
ਦੋ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਮਦਓ।

”ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਿਾਓ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਨਜਰ-ਅੁੰ ਦਾਜ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ”

ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ
ਮਚੜਮਚੜੇਪਣ ਬੁਰੇ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮਿਹੇ ਬੱ ਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਆਦਾ ਤਨਾਵ ਮਵੱ ਚ ਆ ਿਾਣ ਵਿੋਂ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਬੱ ਮਚਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੱ ਮਚਆਂ ਨਾਲ ਹਫਤੇ ਮਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਮਦਨ ਮਵੱ ਚ
ਇੱ ਕ ਵਾਰ।
ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੁੰ ਬਹੁਤ ਚੁੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਿਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਿਾਂ ਮਿਨਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱ ਮਚਆਂ ਨਾਲ

ਅਮਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਰਮਹ ਚੁੱ ਕਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਈ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਬੱ ਮਚਆਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਮਵੱ ਚੋਂ ਕੋਈ
ਮਵਅਕਤੀ ਿਾਂ ਮਾਂ-ਮਪਓ ਮਵੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਂ-ਮਪਓ ਦੋਵਾਂ ਨੂੁੰ ਉਸਦੇ ਰਵਈਏ ਨਾਲ ਮਨਪਟਣ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਰਮਹਣ ਦੀ ਲੋ ਡ਼ ਹੈ। ਿੋ ਹੋ ਮਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਹਮਤੀ ਕਰੋ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮਚੜਮਚੜੇਪਣ ਨਾਲ ਮਕਵੇਂ ਮਨਪਟੋਗੇ।

”ਵੱ ਡੇ ਡੂੁੰ ਘੇ ਸਾਹ ਲਓ”

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.

