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ਵਿਛੋੜਾਵਿਛੋੜਾ 
ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਨਵੀ ਥਾਂ ਭੇਜਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ
ਮਾਪਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ
ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ
ਦੇ ਚਾਇਲਡ ਕੇਯਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ|

ਘਰ ਤੋ ਚਾਇਲਡ ਕੇਯਰ ਤਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ

©2017 Children’s Home Society of California

Corporate Headquarters
1300 West Fourth Street
Los Angeles, CA 90017

(213) 240-5900
(213) 240-5945 Fax

ਵਾਧੂ ਸੀਐਚਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ,
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ (714) 712-7888 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸੀਐਚਸੀ
ਤਤਕਾਲ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ, (888) ਸੀਐਚਐਸ-4-ਕੇਆਈਡੀਐਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

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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ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ
ਦੇ ਚਾਇਲਡ ਕੇਯਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ|
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Camarillo
730 Paseo Camarillo,
Suite 130
Camarillo, CA 93010
(805) 437-1910

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

Orange
333 South Anita Drive,
Suite 350
Orange, CA 92868
(714) 456-9800

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

Yuba City
1650 Sierra Avenue,
Suite 102
Yuba City, CA 95993
(530) 673-7503
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ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਡੇਵਲਪਮੇੰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ, (888) CHS-4KIDS
ਜਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ CHS ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ:  

ਵਾਧੂ CHS ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ (714) 712-7888 ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ| 

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ
(Corporate Headquarters)
1300 West Fourth Street
Los Angeles, CA 90017
(213) 240-5900
(213) 240-5945 Fax
www.chs-ca.org

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|  



ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ
THE KISSING HAND   
Audrey Penn, ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ Ruth E. Harper & Nancy M. Leak
MY FIRST DAY AT NURSERY SCHOOL 
Becky Edwards, ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ Anthony Flintoft
THE RUNAWAY BUNNY 
Margaret Wise Brown, ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ Clement Hurd
ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ
BECOMING THE PARENT YOU WANT TO BE   
Laura Davis & Janis Keyser
CARING FOR YOUR BABY AND YOUNG CHILD
American Academy of Pediatrics/Steven P. Shelov, M.D., M.S., F.A.A.P. 

ਹੋ ਰ ਸ ਿੱਖ ਣ ਲ ਈ

ਨਿਗਰਾਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ

ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ|

ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਆਮ ਦਿਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਹੰਝੂਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁਬਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ
ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ| ਮਾਪੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਲਝਨ ਜਾਂ
ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨ| ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ ਜੁਲੀਆਂ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਾਰਣ ਗੁੱਸਾ,
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਗ੍ਲਾਨੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ “ਗਲਤ
ਕੀਤਾ”? ਕਿਉਕਂਿ ਸਾਰਿਆ ਂਦ ੇਬੱਚੇ ਇਨੰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਢਲੱ ਰਹੇ ਹਨ!

ਵਿਛੋੜਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਂੈਦੇ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,
ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਲ 
ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ| “ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ 
ਮਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ” ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਹੈ|

ਉਮਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾ ਤੁਸੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਜਨਮ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ

8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ

2 ਤਂੋ 5 ਸਾਲ

ਅੱਡ ਉਮਰਾਂ, ਅੱਡ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਵਾਜ਼,
ਸ਼ਕਲ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ
ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਜੇ
ਨਿਗਰਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ|

ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਵ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ 
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਆਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛ
ੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ| 

ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 
ਕੁਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਣਾਅ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਰਾ/ਭੈਣ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ 
ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ,ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਨਿਗਰਾਨ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ
ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ|

ਕੁਝ ਵਰਤਾਵ ਹਰ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ|ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ |

ਇਕ ਨਵਾ ਨਿਗਰਾਨ ਫੌਰਨ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ
ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਅਨੋਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਪਰ ਬਦਲਣਾ
ਅਤੇ ਭੁਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਨਿਗਰਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ
ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗੱਲ
ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| 

ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿ ਮਾਪੇ
ਵਾਪਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਕੇ
ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਅਸਥਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਜਿਵੇ ਖ਼ਾਸ ਕੰਬਲ ਜਾਂ ਨਰਮ, ਭਰਵੇਂ ਖਿਡੌਣਾ ਵੀ
ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ| 

ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਿਹਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਗੂਠਾ
ਚੂਸਣ,ਨਖਰੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਚਕਾਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ
ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ| ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਵਿਛੋੜੇ
ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ, ਉਹ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ|

ਵਿਛੋੜੇ ਨੰੂ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
- ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ—ਤੁਸੀਂ 

ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ| ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ ਨਾ ਜਾਓ| 
ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀ ਬਣਦਾ| ਕਹੋ: “ ਮੰਮੀ ਕੰਮ 
ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈ ਤੇਰੇ ਸੌਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ”
(ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ)|

- ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ  ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਰ੍ਸ਼ਾਓ, ਪਰ ਜਦੋ 
ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਲਵੋ|ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, “ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 
ਮੈਨੰੂ ਆਪ ਹੀ ਗੂਡ੍ਬਾਏ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ?”

- ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੂਡਬਾਏ ਰਿਵਾਜ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਰ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ, ਖ਼ੁਸ਼ਨੁਮਾ ਅਤੇ 
ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ|

- ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ|ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖੇਲ ਜਾਂ 
ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ|

- ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬਿਓਰਾ 
ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜਦਂੋ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ੇਨਿਗਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ  ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ 
ਚਰਚਾ ਕਰੋ| ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਚੰਗੇ 
ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ| ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ , “ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ  ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 
ਕੀ ਕੀਤਾ?”  ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ “ ਕੁਝ ਨਹੀ” | ਲੇਕਿਨ 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱੁਛੋ ਕਿ “ ਤੁਸੀ ਨਾਸ਼ਤੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ?”  
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ|

- ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ| ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨ ਥਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਦੌਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਵੇਖੋ| 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਬਾਥਰੂਮ 
ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੋਵੇਗਾ|

- ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਛੋੜੇ 
ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ| ਇਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੂਡ੍ਬਏ ਕਹੋ 
ਤਾਂ ਓੱਥੋ ਚਲੇ ਜਾਓ| ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਬਾ ਗੂਡ੍ਬਏ ਮਾਹੌਲ ਨੰੂ ਮੁਸ਼ਕਲ 
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕ 
ਵਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨੇ ਕਰੋ| ਵਧੇਰੇ ਮਾਪੇ ਇਹ ਵੇਖਦ ੇਹਨ ਕਿ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤਂੋ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ|

- ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਰਾਨ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ 
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ| ਅਕਸਰ ਇਕ ਕੰਬਲ 
ਜਾਂ ਖਿਡੌਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜਨਬੀ 
ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ| ਇਕ “ ਕੰਬਲ” ਇੱਕ 
ਦਿਲਾਸਾ ਹੰੁਦਾ ਹੀ ਜੋ ਛੂਣ, ਸੁੰਘਣ,ਮਹਿਸੂਸ ਅਤੇ ਦਿਖਣ ਵਿੱਚ ਘਰ 
ਜਿਹਾ ਲਗਦਾ|

- ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ  ਦੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖੋ – ਪੈੰਟ ਗਿੱਲੀ ਕਰਨੀ, 
ਅੰਗੂਠਾ ਚੂਸਣਾ,ਜਾਂ ਬਰਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲਾਵ| ਮਾਪਿਆਂ 
ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਵਲੋਂ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸਮਝ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ 
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| 

- ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 
ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ  ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ|(ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਇਸ 
ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ “ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਦੀ-ਆਈਟੀਸ”  ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ)ਤੁਹਾਡਾ 
ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ 
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ| ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੰੂ ਨਿਗਰਾਨ 
ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ, ਵਜਂੋ ਨਾ ਲਓ ਅਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਥਂੋ 
ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੋ| 



ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ
THE KISSING HAND   
Audrey Penn, ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ Ruth E. Harper & Nancy M. Leak
MY FIRST DAY AT NURSERY SCHOOL 
Becky Edwards, ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ Anthony Flintoft
THE RUNAWAY BUNNY 
Margaret Wise Brown, ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ Clement Hurd
ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ
BECOMING THE PARENT YOU WANT TO BE   
Laura Davis & Janis Keyser
CARING FOR YOUR BABY AND YOUNG CHILD
American Academy of Pediatrics/Steven P. Shelov, M.D., M.S., F.A.A.P. 

ਹੋ ਰ ਸ ਿੱਖ ਣ ਲ ਈ

ਨਿਗਰਾਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ

ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ|

ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਆਮ ਦਿਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਹੰਝੂਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁਬਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ
ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ| ਮਾਪੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਲਝਨ ਜਾਂ
ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨ| ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ ਜੁਲੀਆਂ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਾਰਣ ਗੁੱਸਾ,
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਗ੍ਲਾਨੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ “ਗਲਤ
ਕੀਤਾ”? ਕਿਉਕਂਿ ਸਾਰਿਆ ਂਦ ੇਬੱਚੇ ਇਨੰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਢਲੱ ਰਹੇ ਹਨ!

ਵਿਛੋੜਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਂੈਦੇ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,
ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਲ 
ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ| “ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ 
ਮਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ” ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਹੈ|

ਉਮਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾ ਤੁਸੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਜਨਮ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ

8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ

2 ਤਂੋ 5 ਸਾਲ

ਅੱਡ ਉਮਰਾਂ, ਅੱਡ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਵਾਜ਼,
ਸ਼ਕਲ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ
ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਜੇ
ਨਿਗਰਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ|

ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਵ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ 
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਆਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛ
ੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ| 

ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 
ਕੁਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਣਾਅ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਰਾ/ਭੈਣ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ 
ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ,ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਨਿਗਰਾਨ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ
ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ|

ਕੁਝ ਵਰਤਾਵ ਹਰ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ|ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ |

ਇਕ ਨਵਾ ਨਿਗਰਾਨ ਫੌਰਨ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ
ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਅਨੋਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਪਰ ਬਦਲਣਾ
ਅਤੇ ਭੁਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਨਿਗਰਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ
ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗੱਲ
ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| 

ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿ ਮਾਪੇ
ਵਾਪਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਕੇ
ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਅਸਥਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਜਿਵੇ ਖ਼ਾਸ ਕੰਬਲ ਜਾਂ ਨਰਮ, ਭਰਵੇਂ ਖਿਡੌਣਾ ਵੀ
ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ| 

ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਿਹਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਗੂਠਾ
ਚੂਸਣ,ਨਖਰੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਚਕਾਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ
ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ| ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਵਿਛੋੜੇ
ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ, ਉਹ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ|

ਵਿਛੋੜੇ ਨੰੂ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
- ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ—ਤੁਸੀਂ 

ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ| ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ ਨਾ ਜਾਓ| 
ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀ ਬਣਦਾ| ਕਹੋ: “ ਮੰਮੀ ਕੰਮ 
ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈ ਤੇਰੇ ਸੌਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ”
(ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ)|

- ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ  ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਰ੍ਸ਼ਾਓ, ਪਰ ਜਦੋ 
ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਲਵੋ|ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, “ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 
ਮੈਨੰੂ ਆਪ ਹੀ ਗੂਡ੍ਬਾਏ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ?”

- ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੂਡਬਾਏ ਰਿਵਾਜ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਰ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ, ਖ਼ੁਸ਼ਨੁਮਾ ਅਤੇ 
ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ|

- ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ|ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖੇਲ ਜਾਂ 
ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ|

- ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬਿਓਰਾ 
ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜਦਂੋ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ੇਨਿਗਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ  ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ 
ਚਰਚਾ ਕਰੋ| ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਚੰਗੇ 
ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ| ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ , “ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ  ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 
ਕੀ ਕੀਤਾ?”  ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ “ ਕੁਝ ਨਹੀ” | ਲੇਕਿਨ 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱੁਛੋ ਕਿ “ ਤੁਸੀ ਨਾਸ਼ਤੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ?”  
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ|

- ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ| ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨ ਥਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਦੌਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਵੇਖੋ| 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਬਾਥਰੂਮ 
ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੋਵੇਗਾ|

- ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਛੋੜੇ 
ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ| ਇਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੂਡ੍ਬਏ ਕਹੋ 
ਤਾਂ ਓੱਥੋ ਚਲੇ ਜਾਓ| ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਬਾ ਗੂਡ੍ਬਏ ਮਾਹੌਲ ਨੰੂ ਮੁਸ਼ਕਲ 
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕ 
ਵਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨੇ ਕਰੋ| ਵਧੇਰੇ ਮਾਪੇ ਇਹ ਵੇਖਦ ੇਹਨ ਕਿ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤਂੋ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ|

- ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਰਾਨ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ 
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ| ਅਕਸਰ ਇਕ ਕੰਬਲ 
ਜਾਂ ਖਿਡੌਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜਨਬੀ 
ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ| ਇਕ “ ਕੰਬਲ” ਇੱਕ 
ਦਿਲਾਸਾ ਹੰੁਦਾ ਹੀ ਜੋ ਛੂਣ, ਸੁੰਘਣ,ਮਹਿਸੂਸ ਅਤੇ ਦਿਖਣ ਵਿੱਚ ਘਰ 
ਜਿਹਾ ਲਗਦਾ|

- ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ  ਦੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖੋ – ਪੈੰਟ ਗਿੱਲੀ ਕਰਨੀ, 
ਅੰਗੂਠਾ ਚੂਸਣਾ,ਜਾਂ ਬਰਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲਾਵ| ਮਾਪਿਆਂ 
ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਵਲੋਂ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸਮਝ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ 
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| 

- ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 
ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ  ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ|(ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਇਸ 
ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ “ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਦੀ-ਆਈਟੀਸ”  ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ)ਤੁਹਾਡਾ 
ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ 
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ| ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੰੂ ਨਿਗਰਾਨ 
ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ, ਵਜਂੋ ਨਾ ਲਓ ਅਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਥਂੋ 
ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੋ| 




