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ਬੱਚਿਆਂ ਚਿੱਿ ਚਿਮਾਗੀ ਚਿਕਾਸ

ਜੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਿੇ ਚਿਮਾਗੀ ਚਿਕਾਸ ਨੰੂ ਿਧਾਉਂਿਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਿੇ ਚਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਪਚਿਿਾਿਾਂ ਿਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਿਪੂਿਨ ਪ੍ਰਭਾਿ ਲਗਾਤਾਿ ਬਚਿਆ ਿਚਹੰਿਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਈਿਾਿੇ ਅਤੇ 
ਸੇਿਾ ਿਾ ਮਾਹੌਲ, ਚਿਕਾਸ ਿੇ ਨਾਜੁਕ ਸਮੇਂ ਿੌਿਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਚਿਿਾਿਾਂ ਿੀ ਮਿਿ ਚਿੱਿ ਮੁੱ ਖ ਭੂਚਮਕਾ ਚਨਭਾਉਂਿਾ ਹੈ।

ਬੱਿੇ ਿਾ 90% ਚਿਮਾਗੀ ਚਿਕਾਸ ਉਸਿੇ 5 ਸਾਲ ਿੇ ਹੋਿ ਤੱਕ ਹੋ 
ਜਾਂਿਾ ਹੈ

ਜੀਨਜ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਚਿਮਾਗ ਚਿੱਿ ਬੁਚਨਆਿੀ ਜੋੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੂ 
ਕਿਿੇ ਹੋਏ, ਚਿਮਾਗੀ ਚਿਕਾਸ ਲਈ ਆਿੰਚਭਕ ਢਾਂਿਾ ਪ੍ਰਿਾਨ 
ਕਿਿੇ ਹਨ। ਅਚਹਮ ‘ਤਾਿਾਂ ਿਾ ਜੁੜਨਾ (ਿਾਇਚਿੰਗ)’ ਬੱਿੇ ਿੇ 
ਜੀਿਨ ਿੇ ਪਚਹਲੇ ਸਾਲਾਂ ਿੌਿਾਨ ਹੰੁਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਿੀ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਬੱਿੇ ਿਾ ਚਿਕਾਸ ਕਿਿਾ ਹੈ।

ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਿੇ ਬੱਿੇ ਚਿੱਿ ਲਗਭਗ 1000 ਚ੍੍ਰਲੀਅਨ 
ਚਿਮਾਗੀ ਜੋੜ ਜਾਂ ਚਸਨੈਪਚਸਸ ਹੰੁਿੇ ਹਨ। ਭਚਿੱਖੀ ਚਿਕਾਸ ਚਿੱਿ 
ਇਹਨਾਂ ਿੀ ਿੋਿਿੇਂ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਕਾਂ੍ ਛਾਂ੍ (pruned) ਹੰੁਿੀ ਹੈ। ਇੱਕ 
ਚਕਸੋਿ ਿੇ ਚਿਮਾਗ ਚਿੱਿ ਲਗਭਗ 500 ਚ੍੍ਰਲੀਅਨ ਚਸਨੈਪਚਸਸ 
ਹੰੁਿੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਚਖਆ ਜਿਾਨੀ ਚਿੱਿ ਇੰਨੀ ਹੀ ਿਚਹੰਿੀ 
ਹੈ।

ਚਿਮਾਗੀ ਚਸਨੈਪਚਸਸ ਿੀ ਕਾਂ੍ ਛਾਂ੍ (pruning) ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਾਨ 
ਚਿਮਾਗ ਿੇ ਚਿਕਾਸ ਚਿੱਿ ਿਧੇਿੇ ਅਨੁਭਿ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਿ ਪ੍ਰਭਾਿ 
ਿਿਸਾਉਂਿੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਿੇ ਅਨੁਭਿ ਅਤੇ ਸਬੰਧ 

ਲਗਾਤਾਿ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਚਿਮਾਗ ਿਾ ਚਿਕਾਸ ਕਿਿੇ ਹਨ, ਅਤੇ 
ਚਿਮਾਗੀ ਸਿਕ੍ਾਂ ਿਾ ਚਨਿਮਾਿ ਕਿਿੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਿੇ ਚਿਕਾਸ 
ਲਈ ਬੁਚਨਆਿ ਚਤਆਿ ਕਿਨਗੇ।

ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਆਿੰਚਭਕ ਅਨੁਭਿ ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਚਿਮਾਗ 
ਿਾ ਬਹੁਤ ਿਧੀਆ ਚਿਕਾਸ ਹੰੁਿਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜੀਿਨ 
ਚਿੱਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਿੇ ਹੋਿ ਹੁਨਿਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਿਾਂ ਲਈ 
ਬੁਚਨਆਿ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਿਿਾ ਹੈ।

ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਹਿ ਨਿਾਂ ਹੁਨਿ, ਅਗਲੇ ਿਾਸਤੇ ਕ੍ਰਮਿਾਿ 
ਚਿਕਾਸ ਚਿੱਿ ਮਿਿ ਕਿਿਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੰੁਝਲਿਾਿ ਅਤੇ 
ਉੱਿ ਿਿਜੇ ਿੇ ਹੁਨਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਨਾ ਇੱਕ ਿੰਗੀ ਬੁਚਨਆਿ 
ਿਾਹੀਂ ਸਿਬੋਤਮ ਸਚਹਯੋਗੀ ਹੰੁਿਾ ਹੈ।

ਚਸ਼ਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਿਕੀਲੇਪਨ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹਤ ਕਿਨ 
ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਜਿੂਿੀ ਹਨ। 
ਤਿਾਅ ਬੱਚਿਆਂ ਿੇ ਮਾਹੌਲ ਿਾ ਇੱਕ ਆਮ ਚਹੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਚ੍ਕਾਊ ਅਤੇ ਸਚਹਯੋਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਿਾਹੀਂ, ਇਹ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਅਤੇ 
ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਚਿਕਸਤ ਕਿਨ ਚਿੱਿ ਮਿਿ ਕਿ ਸਕਿਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਚਜਆਿਾ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਿੀ ਤਿਾਅ ਨੰੂ ‘ਜਚਹਿੀਲੇ 
ਤਿਾਅ’ (‘toxic stress’) ਚਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਮਾਗੀ ਚਿਕਾਸ 
‘ਤੇ ਇਸਿਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਿ ਪੈ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਚਜਿੇਂ ਚਕ ਆਿੰਚਭਕ 
ਸਾਲਾਂ ਚਿੱਿ ਜਚਹਿੀਲਾ ਤਿਾਅ ਚਿਮਾਗੀ ਚਿਕਾਸ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 
ਪਹੰੁਿਾ ਸਕਿਾ ਹੈ, ਚਜੱਥੇ ਜਾਿੀ ਤਿਾਅ ਚਿੱਿ ਅਚਜਹੀਆਂ 
ਸਚਥਤੀਆਂ ਚਿੱਿ ਜਲਿ ਤੋਂ ਜਲਿ ਿਖਲ ਿੇਿਾ ਬੱਿੇ ਲਈ 
ਸਿਬੋਤਮ ਸੰਭਾਿੀ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਿਨ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਿਿ ਹੈ।

ਚਿੱਤਿ 1: ਚਿਮਾਗੀ ਚਸਨੈਪਚਸਸ ਿੀ ਕਾਂ੍ ਛਾਂ੍ (pruning) 
ਿੀ ਉਡਾਿ (੍ਿਾਜੈਕ੍ਿੀ)

ਤਸਿੀਿ: ਐਡਂਿੀਊ ਚਸਕੋਿਸਕੀ

ਜਨਮ ਸਮੇਂ 6 ਸਾਲ ਿੀ ਉਮਿ 14 ਸਾਲ ਿੀ ਉਮਿ
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ਇੱਕ ਬੱਿੇ ਿਾ ਚਿਮਾਗ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਪੜਾਿਾਂ ਚਿੱਿ ਚਿਕਸਤ ਹੰੁਿਾ ਹੈ

ਚਨਊਿਲ ਸਿਕ੍ਾਂ ਿਾ ਚਿਮਾਗੀ ਢਾਂਿਾ ਇੱਕ ਿਿਗੀਚਕ੍ਰਤ ‘ਬਾ੍ਮ-ਅੱਪ’ ਕ੍ਰਮ ਚਿੱਿ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉੱਿ ਪੱਧਿੀ ਸਿਕ੍ਾਂ ਿੇ 
ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਿੀ ਸਿਕ੍ਾਂ ‘ਤੇ ਬਿੇ ਹੋਿ ਕਿਕੇ ਇਹ ਬੁਚਨਆਿ ਸਿਬੋਤਮ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਚਿੱਤਾ ਚਗਆ ੍ੇਬਲ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਕਸ਼ੋਿ ਉਮਿ ਤੱਕ ਆਿੰਚਭਕ ਚਿਮਾਗੀ ਚਿਕਾਸ ਿੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਖੂਬੀਆਂ ਬਾਿੇ 
ਿੱਸਿਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਿੇ ਚਿਮਾਗੀ ਚਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁੱ ਝ ਮਹੱਤਿਪੂਿਿ ਸਮੇਂ ਹਨ

ਚਿਮਾਗ ਨੰੁ ਿੰਗੀ ਿਾਇਚਿੰਗ ਅਤੇ ਚਿਮਾਗੀ ਚਿਕਾਸ ਲਈ ਖਾਸ ਸਚਮਆਂ ‘ਤੇ ਘ੍ਨਾਿਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਿਾਂ ਲਈ ਚਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।

ਉਿਾਹਿਿ ਲਈ, ਭਾਸਾ ਿਾ ਚਿਕਾਸ ਢੁਕਿੀਂ ਸੁਿਨ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੇ ਚਨਿਭਿ ਕਿਿਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਿ ਸੁਿਨ ਿੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਾ ਨੁਕਸਾਨ 
ਸਾਹਮਿੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਿਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਿਮਾਗ ਤੱਕ ਉਹ ਆਿਾਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੰੁਿਿੀਆਂ ਹਨ, ਚਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਸਾ ਿਾ ਚਿਕਾਸ ਹੰੁਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਚਿਮਾਗ ਿਾ ਭਾਸਾ ਿਾਲਾ ਚਹੱਸਾ ‘ਬੰਿ’ ਹੋਿ ਲੱਗ ਪੈਂਿਾ ਹੈ।

ਬੱਿੇ ਿੇ ਆਿੰਚਭਕ ਮਾਹੌਲ ਿੀ ਗੁਿਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਿਕਾਸ ਿੇ ਸਹੀ ਮੌਚਕਆਂ ‘ਤੇ ਉਚਿਤ ਅਨੁਭਿਾਂ ਿੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਚਿਮਾਗ ਿੇ ਚਿਕਾਸ 
ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਿੇ ਜੀਿਨ ਚਿੱਿ ਚਸਖਲਾਈ ਿੀ ਬੁਚਨਆਿ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਿਿ ਹੈ।

©2019 ਿਾਸ੍ਿਮੰਡਲ ਆਸ੍ਿੇਲੀਆ। 2002 ਤੋਂ, ਆਸ੍ਿੇਲੀਆਈ ਸਿਕਾਿ ਨੇ ਭਾਈਿਾਿੇ ਨੰੂ ਆਸ੍ਿੇਲੀਆਈ ਆਿੰਚਭਕ ਚਿਕਾਸ ਸੈਂਸਸ (Australian Early Development Census) 
(AEDC) ਚਡਚਲਿਿ ਕਿਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਸੱਧ ਬਾਲ ਚਸਹਤ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਿਾਂ (child health research institutes), ਕਚਮਊਚਨ੍ੀ ਬਾਲ ਚਸਹਤ ਕੇਂਿਿ (Centre for Community Child Health), ਿੌਇਲ 
ਬਾਲ ਹਸਪਤਾਲ (Royal Children’s Hospital), ਮੈਲਬੌਿਨ, ਅਤੇ ੍ੈਲੀਥਾਨ ਬਾਲ ਸੰਸਥਾਨ (Telethon Kids Institute), ਪਿਥ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਿਾਿੀ ਚਿੱਿ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸ੍ਿੇਲੀਆਈ ਸਿਕਾਿ 
ਿੇਸ਼ ਭਿ ਚਿੱਿ AEDC ਲਾਗੂ ਕਿਨ ਲਈ ਆਪਿੇ ਭਾਈਿਾਲਾਂ ਅਤੇ ਿਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਿਿੀ ਪ੍ਰਿੇਸ਼ ਿੀਆਂ ਸਿਕਾਿਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਨਾ ਜਾਿੀ ਿੱਖਿੀ ਹੈ।

ਚਿਮਾਗੀ ਚਿਕਾਸ ਿੀ ਚਮਆਿ ਮੁੱ ਖ ਖੂਬੀਆਂ

ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ • ਸਾਿੀਆਂ ਪੰਜ ਇੰਿਿੀਆਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਕੰਮ ਕਿਨਾ ਸੁਿੂ ਕਿ ਚਿੰਿੀਆਂ ਹਨ।

• ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਿੇ ਇੰਿਿੀਆਂ ਿੇ ਅਨੁਭਿ ਅਸਲ ਚਿੱਿ ਚਿਮਾਗ ਅਤੇ ਚਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਿਾਲੀ ਿੇ ਚਿਕਾਸ ਚਿੱਿ 
ਮਿਿ ਕਿਿੇ ਹਨ।

• ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਿੇ ਅਨੁਭਿ ਬੱਿੇ ਿਾ ਲਗਾਅ ਸਬੰਧੀ ਿਤੀਿਾ ਿਿਸਾਉਂਿੇ ਹਨ।

0-3 ਸਾਲ • ਚਿਮਾਗੀ ਚਿਕਾਸ ਿੀ ਇੱਕ ਤੇਜ ਚਮਆਿ ਜੋ ਚਕ:

• ਸੰਭਾਲ ਕਿਨ ਿਾਚਲਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਿੁਆਿਾ ਉਤਸਾਹਤ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ, ਅਤੇ

• ਪਚਿਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਭਾਈਿਾਿੇ ਿੇ ਮਾਹੌਲ ਿੁਆਿਾ ਸਮਿਥਤ ਹੰੁਿੀ ਹੈ।

• ਚਿਮਾਗੀ ਚਿਕਾਸ ਜਚਹਿੀਲੇ ਤਿਾਅ (toxic stress)(ਬੱਿੇ ਲਈ ਤਿਾਅ ਿੀ ਚਮਆਿ ਅਤੇ ਤਿਾਅ ਿੇਿ 
ਿਾਚਲਆਂ ਿੀ ਸੰਚਖਆ ਿੇ ਅਧਾਿ ‘ਤੇ) ਿੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਿੇਿਨਸ਼ੀਲ ਹੰੁਿਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲੀ ਉਮਿ ਤੱਕ • ਪਚਹਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਠੋਸ ਬੁਚਨਆਿ ਿੇ ਨਾਲ ਚਿਕਸਤ ਹੋਏ ਬੱਿੇ।

• ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਚਿੱਿ ਚਸਖਲਾਈ ਿੇ ਮਾਹੌਲ ਿਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਿਾ ਮੁਸਕਲ ਹੰੁਿਾ ਹੈ ਜੇ:

• ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੇ ਘਿ ਿਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤਾ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਿੇ

• ਸੁਿੂਆਤੀ ਬਿਪਨ ਿੀਆਂ ਗੁਿਿੱਤਾ ਭਿਪੂਿ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਿ ਸੀਮਤ ਹੈ

• ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਗੁਿਿੱਤਾ ਿਾਲੇ ਭਾਈਿਾਿੇ ਿੇ ਮਾਹੌਲ ਿਾ ਅਨੁਭਿ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਚਕਸ਼ੋਿ ਅਿਸਥਾ • ਚਿਮਾਗੀ ਚਿਕਾਸ, ਅਕਸਿ ਿਿਤੇ ਜਾਂਿੇ ਕਨੈਕਸਨਾਂ ਨੰੂ ਪਚਹਲ ਚਿੰਿਾ ਹੈ, ਚਜਸਿੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਚਿਮਾਗ ਿੇ 
ਨੈੱ੍ਿਿਕ ਜਾਂ ਸਿਕ੍ਾਂ ਿੀ ‘ਕਾਂ੍ ਛਾਂ੍’ (‘pruning’) ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ।

• ਜਿੋਂ ਬੱਿੇ ਇਸ ਚਮਆਿ ਚਿੱਿ ਿਾਖਲ ਹੰੁਿੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਿੇ ਆਉਿ ਿਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਚਿੱਿ ਢੁਕਿੀਂ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ 
ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਿਾਂਝੇ ਿਚਹ ਜਾਂਿੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਧੇਿੇ ਸਖਤ ਸਿੋਤਾਂ ਿੀ ਲੋੜ ਹੰੁਿੀ ਹੈ।
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