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1300 West Fourth Street
Los Angeles, CA 90017
(213) 240-5900
(213) 240-5945 Fax
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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।

F

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।

ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ
ਅਨੁ ਸ਼ ਾਸਨ

ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ

ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ
ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ|
ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼
ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ
ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੀ
ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ
ਸਿੱਖੇਗਾ|
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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

O
Y
T
E
I

Orange

F

C

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|
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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

ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ
ਅਨੁ ਸ਼ ਾਸਨ

ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ

ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ
ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ|
ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼
ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ
ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੀ
ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ
ਸਿੱਖੇਗਾ|

ਨਤੀਜੇ

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਇਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀ
ਹਨ| ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਇਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ
ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਸਜ਼ਾ,
ਠੀਕ ਵਿਹਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ|
ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ
ਹੈ ਕਿਓਕਿ ਇਕ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਦਗੀ
ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾਣ
ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰ
ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ਰੂਰ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਕੁਦਰਤੀ ਨਤੀਜੇ- ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੋਰ ਤੇ ਸਾਡੇ
ਕੀਤੇ ਕੰਮਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,- ਸ਼ਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ
ਸੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ - ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਸ਼
ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਉਗੇ , ਅਤੇ ਅਗਲੀ
ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਛੱਤਰੀ ਲਿਆਉਣਾ ਯਾਦ ਰਖੋਗੇ| ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਨਤੀਜੇ
ਵਰਤੋਂ| ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ - ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਡੌਣਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਾ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ|

ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ

ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮੰਚ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

- ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗੋਂ ਤਾਂ ਇਹ
ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀ| ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ
ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਖਿੜਕਣ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ "ਬੁਰੇ" ਹਨ, ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ
ਵਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੋਸਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਬੱਚੇ
ਦੇ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ
ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ| ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ
ਕਹੋ ਕਿ -"ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ
ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ" ਅਤੇ ਇਹੇ ਨਾ ਕਹੋ
"ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋ|"
- ਨਿਯਮ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖ|ੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਟੁੱਟੇ,
ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਓ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਠੀਕ
ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ| ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ -"ਰੇਤ ਸੁੱਟਣ
ਲਈ ਨਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ|"
- ਦੋ, ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਦੇ
ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਚੋ|
- ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਕੇ ਉਲਝਾਉਣਾ ਨਹੀ ਚਾਹੀਦਾ|
ੰ ੇ ਹੋ?" ਦੀ
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ- "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਣਾ ਚਾਹੁਦ
ਥਾਂ ਕਹੋ "ਹੁਣ ਸੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ|" ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂ
ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਕਾ ਨਹੀ ਮਿਲੇਗਾ|
- ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚੋ : ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ
ਤੇ ਹੀ ਕਰੋ| ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ : ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ
ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਸਕੁਟ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹੋ "ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ
ਖਾਣਾ ਖਾਉਣ ਦੇ ਤੁਰਤ
ੰ ਬਾਅਦ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋੋ|"
- ਪਹਿਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ
ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ| "ਹੁਣ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤ ਨੂੰ
ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਤ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ
ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ|" ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਓ|

ਕੁਦਰਤੀ ਨਤੀਜੇ

ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨਾ
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ
ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਹੋ| ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੱਲਾਂ ਦੇ
ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਬੱਚੇ
ਨੂੰ ਫੈਂਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ
ਕਰੋ| ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਣ
ਤਾਂ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ
ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਰਿਵਾਰ
ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਨਿਯਮ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ| ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਯਮ
ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ
ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ
ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵੀ
ਕਰਨਗੇ|

ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ
ਹ
ਦਾ ਹੁਨਰ ਸ ੱਲ ਕਰਨ
ਿਖ
ਸਮਾਂ ਤਾ ਲੱਗ ਾਉਣ ਵਿੱਚ
ਦ
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜ ਾ ਹੈ ਪਰ
ਤੱਕ ਨਾਲ ਰ ੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ
ਹਿੰਦੇ ਹਨ|

ਬੱਚੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਧਿਆਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਧਿਆਨ ਦੀ
ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ
ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ :
- ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਉਸਦੀ
ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਹੋਵ|ੇ
- ਮਾਡਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵਿਹਾਰ| ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਉਦਾਹਰਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ|

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਤੀਜੇ
ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਤੀਜੇ ਉਚਿਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਤੀਜੇ - ਜੋ ਕਿ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ ਵੇਲੇ ਵਿਹੜੇ
ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਤੀਜਾ ਇਹ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ| ਪਰ ਮਾਪੇ ਅਤੇ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ | ਤਾਂ
ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਤੀਜਾ
ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇ| ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ : "ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਟ ਲਵਾ ਲਵੋਗੇ , ਇਸ ਲਈ
ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਖੇਡਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ| ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਬੱਚੇ ਦੀ
ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ
ਵੀ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇ| ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ -"ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਨ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਲੋ ਥੋੜਾ
ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ
ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਾਗ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ , ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਰੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ|"

- ਇਕਸਾਰ ਰਹਿਣਾ: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਪਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮ ਨਹੀ
ਬਦਲਣਗੇ|
- ਬੱਚਾ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ
ਵੀ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ|
- ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਸਮਾਨ/ ਖਿਡੌਣੇ ਦਿੱਤੇ
ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ|
- ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਡਾਂ
ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ|
- ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਦਿਓ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਂਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ|
- ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ
ਨਿਯਮ ਬਣਾਉ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ|
- ਬੱਚੇ ਦਿਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਖ਼ਾਸਕਰ
ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਣਾ
ਹੋਵੇ| ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ|
- ਰੁਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਖਾਣ, ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ
ਅਤੇ ਸੋਣ ਲਈ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਲਈ ਨਿਯਮ
ਬਣਾਉ| ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|

ਹੋ ਰ ਸ ੱਖਿ ਣ ਲ ਈ

ਕਿਤਾਬਾਂ
BECOMING THE PARENT YOU WANT TO BE
Laura Davis & Janis Keyser
HOW TO TALK SO KIDS WILL LISTEN AND LISTEN SO KIDS WILL TALK
Adele Faber & Elaine Mazlish
WITHOUT SPANKING OR SPOILING
Elizabeth Crary
POSITIVE DISCIPLINE FOR PRESCHOOLERS
Jane Nelsen, Ed.D., Cheryl Erwin, M.A., & Roslyn Duffy

ਨਤੀਜੇ

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਇਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀ
ਹਨ| ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਇਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ
ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਸਜ਼ਾ,
ਠੀਕ ਵਿਹਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ|
ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ
ਹੈ ਕਿਓਕਿ ਇਕ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਦਗੀ
ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾਣ
ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰ
ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ਰੂਰ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਕੁਦਰਤੀ ਨਤੀਜੇ- ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੋਰ ਤੇ ਸਾਡੇ
ਕੀਤੇ ਕੰਮਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,- ਸ਼ਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ
ਸੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ - ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਸ਼
ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਉਗੇ , ਅਤੇ ਅਗਲੀ
ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਛੱਤਰੀ ਲਿਆਉਣਾ ਯਾਦ ਰਖੋਗੇ| ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਨਤੀਜੇ
ਵਰਤੋਂ| ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ - ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਡੌਣਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਾ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ|

ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ

ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮੰਚ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

- ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗੋਂ ਤਾਂ ਇਹ
ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀ| ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ
ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਖਿੜਕਣ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ "ਬੁਰੇ" ਹਨ, ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ
ਵਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੋਸਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਬੱਚੇ
ਦੇ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ
ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ| ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ
ਕਹੋ ਕਿ -"ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ
ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ" ਅਤੇ ਇਹੇ ਨਾ ਕਹੋ
"ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋ"|
- ਨਿਯਮ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖ|ੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਟੁੱਟੇ,
ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਓ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਠੀਕ
ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ| ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ -"ਰੇਤ ਸੁੱਟਣ
ਲਈ ਨਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ|"
- ਦੋ, ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਦੇ
ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਚੋ|
- ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਕੇ ਉਲਝਾਉਣਾ ਨਹੀ ਚਾਹੀਦਾ|
ੰ ੇ ਹੋ?" ਦੀ
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ- "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਣਾ ਚਾਹੁਦ
ਥਾਂ ਕਹੋ "ਹੁਣ ਸੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ|" ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂ
ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਕਾ ਨਹੀ ਮਿਲੇਗਾ|
- ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚੋ : ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ
ਤੇ ਹੀ ਕਰੋ| ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ : ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ
ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਸਕੁਟ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹੋ "ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ
ੰ ਬਾਅਦ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ"|
ਖਾਣਾ ਖਾਉਣ ਦੇ ਤੁਰਤ
- ਪਹਿਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ
ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ| "ਹੁਣ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤ ਨੂੰ
ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਤ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ
ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ|" ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਓ|

ਕੁਦਰਤੀ ਨਤੀਜੇ

ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨਾ
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ
ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਹੋ| ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੱਲਾਂ ਦੇ
ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਬੱਚੇ
ਨੂੰ ਫੈਂਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ
ਕਰੋ| ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਣ
ਤਾਂ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ
ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਰਿਵਾਰ
ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਨਿਯਮ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ| ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਯਮ
ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ
ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ
ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵੀ
ਕਰਨਗੇ|

ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ
ਹ
ਦਾ ਹੁਨਰ ਸ ੱਲ ਕਰਨ
ਿਖ
ਸਮਾਂ ਤਾ ਲੱਗ ਾਉਣ ਵਿੱਚ
ਦ
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜ ਾ ਹੈ ਪਰ
ਤੱਕ ਨਾਲ ਰ ੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ
ਹਿੰਦੇ ਹਨ|

ਬੱਚੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਧਿਆਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਧਿਆਨ ਦੀ
ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ
ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ :
- ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਉਸਦੀ
ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਹੋਵ|ੇ
- ਮਾਡਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵਿਹਾਰ| ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਉਦਾਹਰਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ|

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਤੀਜੇ
ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਤੀਜੇ ਉਚਿਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਤੀਜੇ - ਜੋ ਕਿ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ ਵੇਲੇ ਵਿਹੜੇ
ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਤੀਜਾ ਇਹ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ| ਪਰ ਮਾਪੇ ਅਤੇ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ | ਤਾਂ
ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਤੀਜਾ
ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇ| ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ : "ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਟ ਲਵਾ ਲਵੋਗੇ , ਇਸ ਲਈ
ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਖੇਡਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ| ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਬੱਚੇ ਦੀ
ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ
ਵੀ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇ| ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ -"ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਨ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਲੋ ਥੋੜਾ
ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ
ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਾਗ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ , ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਰੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ|"

- ਇਕਸਾਰ ਰਹਿਣਾ: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਪਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮ ਨਹੀ
ਬਦਲਣਗੇ|
- ਬੱਚਾ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ
ਵੀ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ|
- ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਸਮਾਨ/ ਖਿਡੌਣੇ ਦਿੱਤੇ
ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ|
- ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਡਾਂ
ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ|
- ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਦਿਓ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਂਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ|
- ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ
ਨਿਯਮ ਬਣਾਉ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ|
- ਬੱਚੇ ਦਿਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਖ਼ਾਸਕਰ
ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਣਾ
ਹੋਵੇ| ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ|
- ਰੁਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਖਾਣ, ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ
ਅਤੇ ਸੋਣ ਲਈ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਲਈ ਨਿਯਮ
ਬਣਾਉ| ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|

ਹੋ ਰ ਸ ੱਖਿ ਣ ਲ ਈ

ਕਿਤਾਬਾਂ
BECOMING THE PARENT YOU WANT TO BE
Laura Davis & Janis Keyser
HOW TO TALK SO KIDS WILL LISTEN AND LISTEN SO KIDS WILL TALK
Adele Faber & Elaine Mazlish
WITHOUT SPANKING OR SPOILING
Elizabeth Crary
POSITIVE DISCIPLINE FOR PRESCHOOLERS
Jane Nelsen, Ed.D., Cheryl Erwin, M.A., & Roslyn Duffy

