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1300 West Fourth Street
Los Angeles, CA 90017
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ਫੈਮਿਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪੌਡਕਾਸਟ,
ਅਤੇ ਸੀਐਚਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ
www.chs-ca.org ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਵਾਧੂ ਸੀਐਚਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੱਗ ਰੀ ਲਈ,
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ (714) 712-7888 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸੀਐਚਸੀ
ਤਤਕਾਲ ਸਿੱਖ ਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ, (888) ਸੀਐਚਐਸ-4-ਕੇਆ ਈਡੀਐਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਜਦੋਂ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚ ਾ
ਦੰ ਦ ੀਆਂ ਵੱ ਢ ਦਾ ਹੈ
ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਢਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ
ਦੰਦੀ ਵੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਵਾਬ
ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦੋਵੇਂ ਡਰ, ਗੁਸ
ੱ ,ੇ
ਖਿੱਝਣ ਅਤੇ ਪਛਾਤਾਉਣ ਆਦਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਵੱਢਣ
ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਇਹ ਨਾ ਹੀ
ਸੁਰਖ
ੱ ਿਅਤ, ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੇ ਅਤੇ
ਸੁਰਖ
ੱ ਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ|
ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ - ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਦਰਦ
ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ|
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ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ
(Corporate Headquarters)

San Diego

730 Paseo Camarillo,
Suite 130
Camarillo, CA 93010
(805) 437-1910

2650 Camino Del Rio North,
Suite 104
San Diego, CA 92108
(619) 293-3411

Long Beach

Yuba City

249 East Ocean Boulevard,
Suite 300
Long Beach, CA 90802
(562) 256-7400

1650 Sierra Avenue,
Suite 102
Yuba City, CA 95993
(530) 673-7503
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Camarillo
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ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਡੇਵਲਪਮੇੰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ, (888) CHS-4KIDS
ਜਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ CHS ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ:
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1300 West Fourth Street
Los Angeles, CA 90017
(213) 240-5900
(213) 240-5945 Fax
www.chs-ca.org
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ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਗਈ ਹੋਵੇ|

H

ਵਾਧੂ CHS ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ (714) 712-7888 ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ|
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333 South Anita Drive,
Suite 350
Orange, CA 92868
(714) 456-9800

ਜਦੋਂ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚ ਾ
ਦੰ ਦ ੀਆਂ ਵੱ ਢ ਦਾ ਹੈ
ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਢਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ
ਦੰਦੀ ਵੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਵਾਬ
ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦੋਵੇਂ ਡਰ, ਗੁਸ
ੱ ,ੇ
ਖਿੱਝਣ ਅਤੇ ਪਛਾਤਾਉਣ ਆਦਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਵੱਢਣ
ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਇਹ ਨਾ ਹੀ
ਸੁਰਖ
ੱ ਿਅਤ, ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੇ ਅਤੇ
ਸੁਰਖ
ੱ ਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ|
ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ - ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਦਰਦ
ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ|

ਕਾਰਨ

ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਦੰਦੀ ਵੱਢਦੇ ਹਨ?
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰਿਆ
ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ਾ| ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ
ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੁਸ
ੱ ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਥੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਖੋ ਕੇ
ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ| ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਯੁਗ
ੱ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੱਚਿਆਂ
ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ
ਲਗਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵ:ੇ ਘਰ
ਤੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕੋਲ, ਰਾਤ ਦੇ
ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਸਤਰੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ
ਕੰਮ| ਕੁਤਕੁਤਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ
ਲੰਬੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦੰਦੀ
ਵੱਢਣ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|

ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ
ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਹੱਲ

ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ
ਜਦੋਂ ਮਸੁੜੇ ਸੁਜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਜਾਂ
ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ
ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|

ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਬਣ ਲਈ ਬਿਸਕੁਟ,
ਚੱਬਣ ਲਈ ਬਣੇ ਰਬੜ ਦੇ ਛੱਲੇ
ਜਾਂ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇਣਾ|

ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ
ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ
ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਵੱਢਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ|

ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ,
ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ
ਆਉਣ ਲਈ ਉਹੋ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ
ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਏ|

ਤਾਕਤ/ਗੁੱਸਾ
ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਤਾਕਤ ਅਤੇ
ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ
ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿੰਦੇ ਹਨ|
ਇਸ ਨਾਲ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ
ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ|

ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚੰਗੇ
ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਓ , ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਉ
ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਰ
ੇ ਿਤ ਕਰੋ| ਚੀਜ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ
ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ|

ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦਾ/ਆਪਣਾ
ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ
ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ||
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੋ ਆਪਣੇ ਖੇਡਣ
ਦੇ ਸਥਾਨ , ਖਿਡੋਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋ ਬਚਾਉਣ
ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ||

ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਓ,
ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਓ ਕਿ ਉਹੋ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ| ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ
ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀ ਥਾਂ
ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਨਾਲ ਨਾ ਭਰੀ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਖੁੱਲੀ
ਥਾਂ ਤੇ ਖਿਡੋਣੇ ਹੋਣ|

ਨਿਰਾਸ਼ਾ/ਤਣਾਅ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਣ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਦਾ ਵਿਹਾਰ
ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ
ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤਲਾਕ, ਨਵੇਂ ਭੈਣ-ਭਰਾ
ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ/ਤਣਾਅ
ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ||

ਬੱਚੇ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੋਵੇ| ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ
ਚੰਗੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ
ਸਿਖਾਓ| ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹੋ ਚੰਗੇ
ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਵੋ|

ਜਦੋਂ ਇਕ ਬੱਚਾ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ
ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਉਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ
ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ| ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਿਆ
ਗਿਆ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿਉ| ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੋਈ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ
ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ| ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀ
ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ|
- ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਭਾਵੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਦਰਦ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਕੱਟਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਰੋਕੋ|
- ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ
ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ
ਤਕ ਉਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀ ਕਰ ਪਾਉਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਸ
ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੀ ਹੈ|

ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ
- ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਮਾਹੋਲ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਡਣ ਲਈ
ਕਾਫ਼ੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਹੋਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ
ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ|
- ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਲਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ| ਖੇਡਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਿਆਂ ਛੋਟੀਆਂ
ਟੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ , ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸੋਖਾ ਰੱਖੇ|

- ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਗਲੇ ਮਿਲਣ
ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਓ| ਉਸ ਨੂੰ
ਦਿਖਾਉ ਕਿ ਕੋਮਲਤਾ ਅਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|

- ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਾਰਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਲਿਆ,
ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ|
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਕਿਵੇ ਉਹੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖਿਡੌਣੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖੇਡ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂਕਿ- "ਕੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜਾ ਖਿਡੌਣਾ ਲੈ ਸਕਦਾ
ਹਾਂ?" ਜਾਂ "ਕੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ?" ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਮਾਯੂਸੀ
ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ|

- ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਿਸੀ ਵੱਡੇ
ਦੁਆਰਾ ਦਖਲ ਨੂੰ ਵਧਾਓ|
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ| ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਬਦਾ ਦਾ
ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ, ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਉ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰੋ|
- ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਜਾਣੁ ਕਰਵਾਓ|
- ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ| ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ
ਨਵੀਂ ਨੋਕਰੀ ਲਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹਨ? ਘਰ ਵਿੱਚ
ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੋਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਕੀ
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋੜਾਂ
ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾ
ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਵੇ|

ੇਰੀ ਨਾ ਦਿਉ
ਵੱਢਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼
ੀ
ਦ
ੰ
ਦ
ੰ
ੂ
ਨ
ੇ
ਿਸ
ਕ
ੰ
ੂ
ਨ
ੱ ੇ
ਵੱਢਣ ਨਾਲ
ਕਦੇ ਵੀ ਬਚ
ਣ ਲਈ ਕਿ ਦੰਦੀ
ਾਉ
ਸ
ਰ
ਦ
ੰ
ੂ
ਨ
ਸ
ੇ ਦੇ
ਉ
ੇ
ੁ ਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੱਚ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦ
ੱਢੋ||ਤਹ
ਵ
ੀ
ਦ
ੰ
ਦ
ਦ
ੁ
ਖ
ੰ
ੂ
ਨ
ੱ ਣ
ਸ
ੰ ੀ ਵਢ
ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉ
ਚਾਹੀਦਾ ਹ|ੈ |ਦਦ
ਾ
ੋ
ਣ
ਹ
ਾਨ
ਸ
ਆ
ੇ
ਤ
ੁ ਸਾਫ਼ ਅ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ|
ਲਈ ਬਿਲਕਲ
ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ
ੀ
ਵ
ਂ
ੋ
ਲ
ਵ
ੇ
ਿਸ
ਕ
ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ

ਹੋ ਰ ਸ ੱਖਿ ਣ ਲ ਈ
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ
NO BITING!
Karen Katz
TEETH ARE NOT FOR BITING
Elizabeth Verdick, illustrated by Marieka Heinlen
ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ
BECOMING THE PARENT YOU WANT TO BE
Laura Davis & Janis Keyser
ਸੰਸਥਾਵਾਂ
THE AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS
(847) 434-4000 ਜ www.aap.org

ਕਾਰਨ

ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਦੰਦੀ ਵੱਢਦੇ ਹਨ?
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰਿਆ
ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ਾ| ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ
ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੁਸ
ੱ ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਥੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਖੋ ਕੇ
ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ| ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਯੁਗ
ੱ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੱਚਿਆਂ
ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ
ਲਗਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵ:ੇ ਘਰ
ਤੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕੋਲ, ਰਾਤ ਦੇ
ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਸਤਰੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ
ਕੰਮ| ਕੁਤਕੁਤਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ
ਲੰਬੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦੰਦੀ
ਵੱਢਣ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|

ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ
ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਹੱਲ

ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ
ਜਦੋਂ ਮਸੁੜੇ ਸੁਜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਜਾਂ
ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ
ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|

ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਬਣ ਲਈ ਬਿਸਕੁਟ,
ਚੱਬਣ ਲਈ ਬਣੇ ਰਬੜ ਦੇ ਛੱਲੇ
ਜਾਂ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇਣਾ|

ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ
ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ
ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਵੱਢਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ|

ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ,
ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ
ਆਉਣ ਲਈ ਉਹੋ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ
ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਏ|

ਤਾਕਤ/ਗੁੱਸਾ
ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਤਾਕਤ ਅਤੇ
ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ
ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿੰਦੇ ਹਨ|
ਇਸ ਨਾਲ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ
ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ|

ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚੰਗੇ
ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਓ , ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਉ
ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਰ
ੇ ਿਤ ਕਰੋ| ਚੀਜ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ
ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ|

ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦਾ/ਆਪਣਾ
ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ
ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ||
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੋ ਆਪਣੇ ਖੇਡਣ
ਦੇ ਸਥਾਨ , ਖਿਡੋਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋ ਬਚਾਉਣ
ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ||

ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਓ,
ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਓ ਕਿ ਉਹੋ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ| ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ
ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀ ਥਾਂ
ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਨਾਲ ਨਾ ਭਰੀ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਖੁੱਲੀ
ਥਾਂ ਤੇ ਖਿਡੋਣੇ ਹੋਣ|

ਨਿਰਾਸ਼ਾ/ਤਣਾਅ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਣ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਦਾ ਵਿਹਾਰ
ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ
ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤਲਾਕ, ਨਵੇਂ ਭੈਣ-ਭਰਾ
ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ/ਤਣਾਅ
ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ||

ਬੱਚੇ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੋਵੇ| ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ
ਚੰਗੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ
ਸਿਖਾਓ| ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹੋ ਚੰਗੇ
ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਵੋ|

ਜਦੋਂ ਇਕ ਬੱਚਾ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ
ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਉਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ
ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ| ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਿਆ
ਗਿਆ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿਉ| ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੋਈ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ
ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ| ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀ
ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ|
ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਭਾਵੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ| ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਕੱਟਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਰੋਕੋ| ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀ ਕਰ ਪਾਉਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੀ ਹੈ|

ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ
- ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਮਾਹੋਲ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਡਣ ਲਈ
ਕਾਫ਼ੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਹੋਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ
ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ|
- ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਲਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ| ਖੇਡਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਿਆਂ ਛੋਟੀਆਂ
ਟੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ , ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸੋਖਾ ਰੱਖੇ|

- ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਗਲੇ ਮਿਲਣ
ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਓ| ਉਸ ਨੂੰ
ਦਿਖਾਉ ਕਿ ਕੋਮਲਤਾ ਅਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|

- ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਾਰਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਲਿਆ,
ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ|
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਕਿਵੇ ਉਹੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖਿਡੌਣੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖੇਡ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂਕਿ- “ਕੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜਾ ਖਿਡੌਣਾ ਲੈ ਸਕਦਾ
ਹਾਂ?” ਜਾਂ “ਕੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ?” ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਮਾਯੂਸੀ
ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜਿਵੇਂ
ਕਿ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ|

- ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਿਸੀ ਵੱਡੇ
ਦੁਆਰਾ ਦਖਲ ਨੂੰ ਵਧਾਓ|
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ| ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਬਦਾ ਦਾ
ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ, ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਉ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰੋ|
- ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਜਾਣੁ ਕਰਵਾਓ|
- ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ| ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ
ਨਵੀਂ ਨੋਕਰੀ ਲਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹਨ? ਘਰ ਵਿੱਚ
ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੋਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਕੀ
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋੜਾਂ
ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾ
ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਵੇ|
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