PUNJABI.TEMPERAMENT 2013

ਮਿਜ਼ਾਜ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਬੱ ਚ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹ਼ਾਰ੍ ਮਕਉਂ ਕਰ੍ ਮਰ੍ਹ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ
ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਮਿਿ ਕਰ੍ਨ ਨ਼ਾਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਝਣ਼ਾ ਬੇਹਤਰ੍ ਹੁੂੰ ਦ਼ਾ ਹੈ।

“ਬੱ ਮਚਆਂ ਦੀਆਂ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਿਖਸੀਅਤਾਂ ਲਈ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਮਦਿਿਟੀਕੌ ਣ ਦੀ ਲੋ ਡ਼ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ”

ਬ਼ਾਲਗਾਂ ਵਾਂਗੂ

, ਸ਼ਾਰੇ ਬੱ ਚੇ ਵੀ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

ਕੁਝ ਬੱ ਚੇ ਜਨਿ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸ਼ਾਨੀ ਨ਼ਾਲ ਚੁੱ ਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਾਂਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਦਮਕ ਕੁਝ ਚੌਕੂੰਨੇ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਹੁੂੰ ਦੇ
ਹਨ। ਕੁਝ ਬੱ ਮਚਆਂ ਮਿੱ ਚ ਿੁਰ੍ਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆਦਤਾਂ ਨੇਿਤ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਿੱ ਚ ਸੌਣ ਅਤੇ ਿੋਚ ਕਰ੍ਨ ਦੀਆਂ

ਆਦਤਾਂ ਨੇਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਮਜਸ ਨ਼ਾਲ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ਡ਼ਾਂ ਬ਼ਾਰ੍ੇ ਜ਼ਾਣਨ਼ਾ ਔਖ਼ਾ ਹੁੂੰ ਦ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਰ੍ੀਆਂ ਮਿਿੇਿਤ਼ਾਿਾਂ
ਜੀਿਨ ਦੇ ਪਮਹਲੇ ਕੁਝ ਹਫਮਤਆਂ ਮਿੱ ਚ ਹੀ ਉਹ ਮਦਖ਼ਾਉਣ਼ਾ ਿੁਰ੍ ਕਰ੍ ਮਦੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੀਆਂ ਮਕਸਿਾਂ
ਨ਼ਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ ਹਨ। ਮਿਜ਼ਾਜ ਜਿਾਂਦਰ੍ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿ਼ਾਮਪਆਂ ਜਾਂ ਬ਼ਾਲਗਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਕਰ੍ਨ ਦੇ ਤਰ੍ੀਮਕਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਿਜੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ।

“ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਬੱ ਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸ਼ਾਫ ਨਜਰ੍ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ”

ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੀਆਂ ਮਿਸਿਾਂ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਜ ਦੀਆਂ ਨਤਿੰਿ ਨਿਸਿ਼ਾਂ ਹਿ - ਿੁ ਝ ਬੱਨਿਆਂ ਨਵੱਿ ਇੱਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਸਿ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਜ ਨਿਲੇ ਹੁਿੰਦੇ ਹਿ।

1. ਆਸ਼ਾਿ ਜ਼ਾਂ ਸਨਿਤੀ ਦੇ ਿੁਤ਼ਾਬਿ ਢੱਲਣ ਵ਼ਾਲੇ
ਛੋਟੀ ਉਿਰ੍ ਦੇ ਆਸ਼ਾਨ ਮਿਜ਼ਾਜ ਿ਼ਾਲੇ ਬੱ ਮਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਕਰ੍ਨ਼ਾ ਸੌਖ਼ਾ ਹੁੂੰ ਦ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਾਂਤ, ਖੁਿ, ਨੇਿਤ ਸਿੇਂ ਤੇ ਸੋਂਦੇ
ਅਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਨੀ ਨ਼ਾਲ ਪਰ੍ੇਿ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ। ਮਜਿੇਂ ਮਜਿੇਂ ਇਹ ਿੱ ਡੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨਹਾਂ ਬੱ ਮਚਆਂ ਨੂੰ ਗੱ ਲਾਂ

ਬ਼ਾਤਾਂ ਨ਼ਾਲ ਸਿਝ਼ਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ਡ਼ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਭ਼ਾਿੇਂ ਹੋ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ ਮਕ ਉਹ ਇਸਦੀ ਿੂੰ ਗ ਨ਼ਾ ਕਰ੍ਨ ਜਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨ਼ਾ ਿੂੰ ਗਣ, ਜਾਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਭ਼ਾਿਨ਼ਾਿਾਂ ਬ਼ਾਰ੍ੇ ਗੱ ਲ ਨ਼ਾ ਕਰ੍ਨ। ਤੁਹ਼ਾਨੂੰ ਦਰ੍ੋਂ ਹੀ ਹਰ੍ਕਤਾਂ ਤੇ ਅੱ ਖ ਰ੍ੱ ਖਣ ਦੀ ਿੀ ਲੋ ਡ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ
ਚੈਕ ਕਰ੍ਨ ਲਈ ਮਕ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤ਼ਾ ਹੋਿੇ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਿੌਜਦ ਹੋ।

2. ਿੁਸਤ
ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਮਕਮਰ੍ਆਿੀਲ ਬੱ ਚੇ ਅਕਸਰ੍ ਗੜਬੜ ਕਰ੍ਨ ਿ਼ਾਲੇ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ

ਨੇਿਬੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਨਿੇਂ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੀਆਂ ਥ਼ਾਿਾਂ ਤੋਂ ਡਰ੍ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿੋਰ੍-ਿਰ਼੍ਾਬੇ ਤੋਂ ਆਸ਼ਾਨੀ ਨ਼ਾਲ ਪਰ੍ੇਿ਼ਾਨ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਪਿਤੀ ਿ਼ਾਕੇਈ ਪਿਭ਼ਾਿਿ਼ਾਲੀ ਤਰ੍ੀਕੇ ਨ਼ਾਲ ਪਿਤੀਮਕਮਰ੍ਆ ਕਰ੍ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਬੱ ਮਚਆਂ
ਨ਼ਾਲ ਕ਼ਾਫੀ ਿੁਿੱਕਤ ਕਰ੍ਨ ਦੀ ਅਤੇ ਪਮਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਕਸੇ ਹੋਣ ਿ਼ਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬ਼ਾਰ੍ੇ ਦੱ ਸ ਦੇਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ।

3. ਸ਼ਾਵਧ਼ਾਿ
ਇਹ ਬੱ ਚੇ ਨਿੇ ਹਲ਼ਾਤਾਂ ਮਿੱ ਚ ਿਰ੍ਿ਼ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭ਼ਾਿੇਂ ਉਹ ਹਲ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰ੍ਕ ਮਿੱ ਚ ਆ ਜ਼ਾਣ ਨ਼ਾਲ ਿਧੇਰ੍ੇ
ਸਕ਼ਾਰ਼੍ਾਤਿਕ ਹੋ ਜ਼ਾਣ। ਮਨਿੱਤਨੇਿ ਤੇ ਡਟੇ ਰ੍ਮਹਣ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਹਲ਼ਾਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜ਼ਾਣ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ੍
ਸ਼ਾਰ਼੍ਾ ਸਿਾਂ ਦੇਣ਼ਾ ਬਹੁਤ ਿਹੱ ਤਿਪਰ੍ਨ ਹੈ।

ਤਹ਼ਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦ਼ਾ ਮਿਜ਼ਾਜ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਸਿਝਣ਼ਾ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਲਈ ਮਨਿਨਮਲਖਤ ਚੀਜਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਿਦਦਗ਼ਾਰ੍ ਹੋਿੇਗ਼ਾ:
• ਇਹ ਸਿਝਣ ਲਈ ਮਕ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਬੱ ਚ਼ਾ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ੀਕੇ ਨ਼ਾਲ ਮਿਹ਼ਾਰ੍ ਮਕਉਂ ਕਰ੍ ਮਰ੍ਹ਼ਾ ਹੈ

“ਤੁਹ਼ਾਨੂੰ ਹਰ੍ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੇ ਨ਼ਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ੀਕੇ ਿਰ੍ਤਣੇ ਪੈਣਗੇ”
• ਇਹ ਪਰ੍ਿ ਅਨੁਿ਼ਾਨ ਲਗ਼ਾਉਣ ਲਈ ਮਕ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਬੱ ਚ਼ਾ ਮਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਘਟਨ਼ਾ ਜਾਂ ਸਮਥਤੀ ਮਿੱ ਚ ਮਕਿੇਂ ਪਿਤੀਮਕਮਰ੍ਆ
ਕਰ੍ੇਗ਼ਾ
• ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨ਼ਾਲ ਗੱ ਲਬ਼ਾਤ ਕਰ੍ਨ ਲਈ

• ਇਹ ਜ਼ਾਣਨ ਲਈ ਮਕ ਅਨੁਿ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਮਕਹਡ਼਼ਾ ਤਰ੍ੀਕ਼ਾ ਪਿਭ਼ਾਿੀ ਹੋਿੇਗ਼ਾ
• ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨ਼ਾਲ ਇੱ ਕ ਆਿ਼ਾਿ਼ਾਦੀ ਸਬੂੰ ਧ ਸਥ਼ਾਪਤ ਕਰ੍ਨ ਲਈ

“ਿੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਤੀਮਕਮਰ੍ਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਤਆਰ੍ ਰ੍ਮਹਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ”
“ਿੇਰ੍ੇ ਬੇਟੇ ਦ਼ਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੱ ਟੜ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਮਰ੍ਿਰ੍ਤਨਿੀਲ ਹੈ।

ਉਸਨੂੰ ਆਦੇਿ ਿੂੰ ਨਣ਼ਾ ਅੋਖ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ

ਇਸ ਲਈ ਿੈਂ ਅਸਲ ਮਿੱ ਚ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ੍ਨ ਲਈ ਕਮਹਣ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ੍ਦੇ ਨੂੰ ਰ੍ੋਕਣ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਸੋਚਦ਼ਾ ਹਾਂ ਮਕ
ਕੀ ਿੈਂ ਇਸ ਬ਼ਾਰ੍ੇ ਬੱ ਸ ਭੁੱ ਲ ਜ਼ਾਿਾਂ?’”

ਬੇਹਤਰ ਸਿਝਣ਼ਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ

ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਝਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਮਿਹ਼ਾਰ੍ ਦੀ ਅਲੋ ਚਨ਼ਾ ਕਰ੍ ਰ੍ਹੇ ਹੋ ਜੋ ਮਕ ਉਨਹਾਂ ਦੇ

ਮਿਜ਼ਾਜ ਨ਼ਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਨ਼ਾਲ ਗੂੰ ਭੀਰ੍ ਕਲੇ ਿ ਪੈਦ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਬੱ ਚੇ ਦ਼ਾ ਮਿਹ਼ਾਰ੍ ਹੋਰ੍ ਿੀ ਗੂੰ ਭੀਰ੍
ਰ੍ਿੱ ਈਏ ਦ਼ਾ ਰ੍ਪ ਲੈ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਰ੍ਿਈਏ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿੀ ਦੋਿੀ ਠਮਹਰ਼੍ਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿਝਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਮਕ ਉਹ ਮਸਰ੍ਫ
ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਨ।

”ਜੇ ਿੈਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂ ਮਕ ਿੈਂ ਮਕਿੇਂ ਪਿਤੀਮਕਮਰ੍ਆ ਕਰ੍ਦ਼ਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਿੈਨੂੰ ਪਤ਼ਾ ਲਗਦ਼ਾ ਹੈ ਮਕ ਿੇਰ਼੍ਾ ਖੁਦ ਦ਼ਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ
ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰ੍ੀਕੇ ਦੇ ਮਕਿੇਂ ਪਿਭ਼ਾਿ ਪ਼ਾਉਂਦ਼ਾ ਹੈ”
“ਿੇਰ੍ੇ ਪਮਹਲੇ ਬੱ ਚੇ ਦ਼ਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਿੈਨੂੰ ਗੁੱ ਸੇ ਕਰ੍ਦ਼ਾ ਹੈ; ਿੈਂ ਭ਼ਾਿਕ ਹੇ ਕੇ ਇਸ ਮਿੱ ਚ ਫੱ ਸ ਜਾਂਦ਼ਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿੇਰ੍ੇ ਲਈ

ਸਿਝਦ਼ਾਰ੍ ਅਤੇ ਬ਼ਾਹਰ੍ਿੁਖੀ ਹੋਣ਼ਾ ਿੁਿਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦ਼ਾ ਹੈ। ਜਦਮਕ ਜੈਕ ਬਹੁਤ ਬੀਬ਼ਾ ਅਤੇ ਮਪਆਰ਼੍ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨ਼ਾਲ
ਸਬੂੰ ਧ ਜੋਡ਼ਣ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖ਼ਾ ਹੈ।”

“ਿੈਂ ਇਹ ਜ਼ਾਣਦ਼ਾ ਹਾਂ ਮਕ ਿੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦ਼ਾ”
“ਿੈਂ ਇਹ ਜ਼ਾਣਦ਼ਾ ਹਾਂ ਮਕ ਿੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦ਼ਾ”

ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੁੰ ਪਰ਼ਾਪਤ ਿਰਨ਼ਾ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬ਼ਾਰ੍ੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਪਰ੍ਿਮਰ੍ਿ ਮਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ੍ਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਬ਼ਾਰ੍ੇ ਸੋਚੋ। ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ
ਮਿਜ਼ਾਜ ਅਤੇ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਪਰ੍ਿਮਰ੍ਿ ਦੇ ਤਰ੍ੀਕੇ ਦੇ ਮਿੱ ਚ ਮਜਨਹਾਂ ਬੇਹਤਰ੍ ਿੇਚ ਹੋਿੇਗ਼ਾ, ਨਤੀਜ਼ਾ ਿੀ ਉਨਹਾਂ ਹੀ ਬੇਹਤਰ੍ ਹੋਿੇਗ਼ਾ।
ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਆਪਣ਼ਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਿੀ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਪਰ੍ਿਮਰ੍ਿ ਕਰ੍ਨ ਦੇ ਤਰ੍ੀਕੇ ਤੇ ਪਿਭ਼ਾਿ ਪ਼ਾਿੇਗ਼ਾ।

ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਬੱ ਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸ਼ਾਫ ਨਜਰ੍ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ੍ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੇ ਲਈ
ਕੂੰ ਿ ਕਰ੍ਨ ਿ਼ਾਲ਼ਾ ਪਰ੍ਿਮਰ੍ਿ ਦ਼ਾ ਤਰ੍ੀਕ਼ਾ ਦਜੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਕੂੰ ਿ ਨਹੀਂ ਕਰ੍ੇਗ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂੰ ਪਰ੍ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿੱ ਖਰ੍ੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ
ਦੀ ਿਰ੍ਤੋਂ ਕਰ੍ਨੀ ਹੋਿੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ ਮਕ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰ਼੍ਾ ਦੇ ਿੁਕ਼ਾਬਲੇ ਮਜਆਦ਼ਾ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੱ ਦਾਂ ਦੀ
ਲੋ ਡ਼ ਹੋਿੇ, ਜਦਮਕ ਦਜੇ ਬੱ ਚੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ੍ਨ ਨੂੰ ਤਰ੍ਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਲਈ ਜਚਣ ਿ਼ਾਲ਼ਾ ਤਰ੍ੀਕ਼ਾ ਲੱਭਣ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਿ਼ਾਸਨ ਮਸਖ਼ਾਉਣ ਦੇ ਤਰ੍ੀਕੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਮਿੱ ਚ
ਿਦਦਗ਼ਾਰ੍ ਹੋਿੇਗ਼ਾ ਜੋ ਮਕ ਪਿਭ਼ਾਿਤ ਹੋਿੇਗ਼ਾ। ਇਹ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਇਹ ਫੈਸਲ਼ਾ ਕਰ੍ਨ ਮਿੱ ਚ ਿਦਦ ਕਰ੍ੇਗ਼ਾ ਮਕ ਤੁਹ਼ਾਨੂੰ ਮਕਹਡ਼ੇ
ਿੁੱ ਮਦਆਂ ਬ਼ਾਰ੍ੇ ਸਪਿਟ ਅਤੇ ਦਮਰ੍ਡ਼ ਹੋਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕੂੰ ਨ਼ਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜਰ੍-ਅੂੰ ਦ਼ਾਜ ਕਰ੍ ਸਕਦੇ ਹੋ।

“ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਜਚਣ ਿ਼ਾਲ਼ਾ ਤਰ੍ੀਕ਼ਾ ਲੱਭੋ”

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.

