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ਕੁੱ ਝ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਚਕਚਿਆਵਾਂ ਦਾ 
ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਨਾ ਿੁਣੌਤੀ ਭਚਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਸੀਟ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਚਵੱਿ ਮਦਦ ਕਿੇਗੀ ਚਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਬੱਿੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਨਿਾਂ ਦੇ ਚਵਕਾਸ ਚਵੱਿ ਮਦਦ ਕਿਨ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਵੱਿ ਚਸੱਚਿਅਕਾਂ ਨਾਲ ਚਮਲ ਕੇ ਚਕਵੇਂ 
ਕੰਮ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹਿ ਬੱਿਾ ਵੱਿਿਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਿ ਇੱਕ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੱਿਿਾ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ। ਕੁੱ ਝ ਬੱਿੇ ਿੁਸਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਕੁੱ ਝ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ; ਕੁੱ ਝ ਬਦਲਾਵਾਂ 
ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਢਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਚਕ ਕੁੱ ਝ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ 
ਅਸਚਹਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ; ਕੁੱ ਝ ਹੋਿਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਬਾਿੇ 
ਸਪੱਸਟ ਸੰਕੇਤ ਚਦੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਚਕ ਕੁੱ ਝ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਿੇ ਹੋਿ 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਮੁਸਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਅਚਜਹੇ ਕਈ ਕਾਿਕ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਤੀਿੇ ਚਵੱਿ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ 
ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਅਤੇ ਚਨੱਤ-ਨੇਮ, ਉਪਕਿਣ ਅਤੇ ਸਿੋਤ, ਭੌਚਤਕ ਮਾਹੌਲ, 
ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਚਵੱਿ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਉਹ ਚਕਵੇਂ ਆਿਾਮ ਕਿਦੇ 
ਅਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਪੋਸਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਿੀ ਸਮੱਚਸਆਵਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਸੇਵਾ ਚਵੱਿ 
ਬੱਿੇ ਦੇ ਵਤੀਿੇ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਜੱਥੇ ਘਿ ਚਵੱਿ ਪਚਿਵਾਿਕ 
ਮਾਹੌਲ ਚਵੱਿ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਚਕਸੇ ਭੈਣ-ਭਿਾ ਦੇ ਜਨਮ ਜਾਂ ਘਿ 
ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਘਿ ਚਵੱਿ ਵਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਤੀਿੇ ਦੀ ਸੇਧ ਦੀਆਂ 
ਿਣਨੀਤੀਆਂ ਚਵੱਿ ਇਕਸਾਿਤਾ ਬੱਿੇ ਦੀ ਚਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਚਵਕਾਸ ਚਵੱਿ 
ਮਦਦ ਕਿਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਿ ਬੱਿੇ ਦੇ ਵਤੀਿੇ ਲਈ ਸੇਧ
ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚਵੱਿਲੇ ਚਸੱਚਿਅਕ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਉਮਿ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਵੱਿ-
ਵੱਿ ਪੱਧਿ ਦੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨਗੇ। ਉਦਾਹਿਣ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ 
ਦੀ ਬਣਾਈ ਿੀਜ਼ ਨੰੂ ਵਾਿ-ਵਾਿ ਤੋੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿੇਡ ਚਵੱਿ ਿੁਕਾਵਟ 
ਪਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਚਿਤ ਵਤੀਿਾ ਚਦਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਤੁਲਣਾ 
ਚਵੱਿ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਿਾ ਜੋ ਚਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ 
‘ਤੇ ਕੁੱ ਝ ਚਨਯੰਤਿਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਨ ਲਈ ਹੋਿਾਂ ਨੰੂ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਉਸਨੰੂ ਵੱਿਿੇ ਪੱਧਿ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਿ ਸਚਥਤੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ‘ਚਸਿਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ’ ਵਜੋਂ ਦੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਚਜੱਥੇ ਬੱਿੇ ਚਸੱਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਚਵੱਿ ਹਮਦਿਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਤੀਿੇ ਅਤੇ ਕਾਿਜਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਿੁਣੌਤੀਪੂਿਨ ਸਚਥਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਚਕਚਿਆ ਕਿਨ ਲਈ ਆਪਣੀ 

ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਚਵੱਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕਾਿਾਤਮਕ 
ਵਤੀਿੇ ਦਾ ਚਵਕਾਸ

ਿਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਿ ਬੱਿੇ ਚਵੱਿ ਲਿਕੀਲੇਪਣ, ਗੱਲਬਾਤ 
ਅਤੇ ਸਮੱਚਸਆ ਦੇ ਹੱਲ ਕਿਨ ਦੇ ਉਮਿ ਭਿ ਦੇ ਹੁਨਿ ਚਸੱਿਣ ਅਤੇ 
ਚਵਕਸਤ ਕਿਨ ਦੀ ਸਮਿੱਥਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਾਲ ਸੇਵਾ ਚਵੱਿ 
ਿਚਹੰਦੇ ਹੋਏ ਚਸਚਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਿੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਸਬੰਧਾਂ 
ਦੁਆਿਾ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਸਬੰਧਾਂ ਚਵਕਸਤ ਕਿਨਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਢੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਚਸਚਿਅਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਤੀਿੇ ਨੰੂ ਸੇਧਣ 
ਲਈ ਵਿਤਦੇ ਹਨ। ਿੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ, 
ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਿਵੱਈਏ, ਸੰਸਕਾਿਾਂ ਅਤੇ ਵਤੀਿੇ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਚਵਕਸਤ 
ਕਿਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਿੱਿਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਚਵੱਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਸਚਿਅਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਨੀ ਿਾਹੀਦੀ 
ਹੈ: 

• ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਚਿਵਾਿਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਚਵੱਿ  
ਆਿੰਚਭਕ ਬਿਪਨ ਦਾ ਆਸਟਿੇਲੀਆ ਦਾ ਨੈਚਤਕਤਾ ਕੋਡ 
ਦਿਸਾਉਣਾ (Early Childhood Australia’s Code of 
Ethics)। 

• ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਵਤੀਿੇ ਬਾਿੇ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਕਿਨ ਲਈ 
ਿਣਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨਾ

• ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਚਧਆਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ 
ਸਾਮਲ ਕਿਨ ਅਤੇ ਬਾਹਿ ਕਿਨ, ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਤੀਿੇ ਦੇ 
ਮੁੱ ਚਦਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਚਦ੍ਰਸਟੀਕੋਣਾਂ ਬਾਿੇ ਚਵਿਾਿ ਵਟਾਂਦਿਾ 
ਕਿਨਾ

• ਸਿੋਤਾਂ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਲੈਸ ਅਤੇ ਹਿ ਚਕਸੇ ਲਈ, ਛੋਟੀ 
ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮੂਹਕ ਗਤੀਚਵਧੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਿੇਡ ਦਾ 
ਮਾਹੌਲ ਚਤਆਿ ਕਿਨਾ
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• ਇਕਸਾਿ ਅਤੇ ਚਨਿਪੱਿ ਹੋਣਾ ਚਕਉਂਚਕ ਉਹ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਤੌਿ 
‘ਤੇ ਹਿ ਬੱਿੇ ਦੇ ਵਤੀਿੇ ਦੀ ਸੇਧ ਕਿਦੇ ਹਨ

• ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਤੀਿੇ ਨੰੂ ਚਨਯੰਤਿਣ ਚਵੱਿ ਿੱਿ ਕੇ, ਅਤੇ 
ਬੱਚਿਆਂ, ਪਚਿਵਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਚਹਕਿਮੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ 
ਸਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਚਵਵਸਚਥਤ ਕਿਕੇ ਇੱਕ 
ਚਮਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਿਨਾ

• ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਿੇਡਣ ਲਈ ਇੰਝ ਸਪੱਸਟ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨਾ, ਚਕ ਹਿ ਬੱਿਾ ਸਮਝ ਸਕੇ

• ਿੇਡਣ ਅਤੇ ਚਨੱਤ-ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਚਵਧੀਆਂ (ਚਜਵੇਂ ਚਕ ਭੋਜਨ 
ਿਾਣ) ਦੌਿਾਨ ਸੋਿ-ਸ਼ਿਾਬੇ ਦੀ ਚਵਵਸਥਾ ਕਿਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਿ 
ਬੱਿੇ ਦੇ ਿੇਡਣ, ਿਾਣ ਅਤੇ ਸੌਣ ਜਾਂ ਆਿਾਮ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ 
ਪੂਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ

• ਸੰਵੇਦਨਸੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਿਗਿਮੀ ਨਾਲ ਪਚਿਵਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਅਤੇ 
ਪਚਿਵਾਿ ਦੇ ਘਿ ਚਵੱਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਤੀਿੇ ਦੇ ਸਮਿਥਨ ਲਈ 
ਸਚਹਯੋਗੀ ਿਣਨੀਤੀਆਂ ਚਵਕਸਤ ਕਿਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ

ਿਾਸਟਿੀ ਕਾਨੰੂਨ ਪ੍ਰਦਾਚਤਆਂ ਅਤੇ ਚਸਚਿਅਕਾਂ ਨੰੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ 
ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਿਪੂਿ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਿੇ ਸੂਚਿਤ ਕਿਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ-
ਬਾਤਾਂ ਚਵੱਿ ਹਿ ਬੱਿੇ ਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਅਚਧਕਾਿ ਕਾਇਮ ਿੱਿੇ ਜਾਣੇ 
ਿਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚਸਚਿਅਕਾਂ ਨੰੂ ਹਿ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਿਣ ਯੋਗ ਵਤੀਿੇ 
ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਸੇਧ ਅਤੇ ਉਤਸਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨਾ ਿਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਚਕ ਚਸਚਿਅਕ ਜਾਂ 
ਕਿਮਿਾਿੀ, ਬੱਿੇ ਦੁਆਿਾ ਮਾੜਾ ਵਤੀਿਾ ਕਿਨ ‘ਤੇ ਉੱਿੀ ਆਵਾਜ਼ 
ਚਵੱਿ ਬੋਲਣ, ਕੁੱ ਟਣ, ਅਪਮਾਨਤ ਕਿਨ ਜਾਂ ਵੱਿ ਕਿ ਦੇਣ।

ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਚਸਚਿਅਕ ਨਾਲ ਸਚਹਯੋਗ ਚਵੱਿ ਕੰਮ 
ਕਿਨਾ
ਸਾਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਵੱਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ 
ਹੋਣਾ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਮਾਿਗਦਿਸ਼ਨ ਕਿਦੀ ਹੈ ਚਕ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ 
ਨੰੂ ਇੱਕ ਦੂਸਿੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਮਿਾਿੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਨ ਅਤੇ 
ਸਚਤਕਾਿ ਭਿੇ ਅਤੇ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਚਵਕਸਤ ਕਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 
ਚਕਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨਗੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਿਾ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਵਤੀਿੇ ਨੰੂ ਚਵਕਸਤ ਕਿਨ ਲਈ 
ਚਸਚਿਅਕਾਂ ਨਾਲ ਚਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਿੰਚਭਕ ਢੰਗ 
ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਚਸਚਿਅਕ ਨਾਲ ਸਚਹਯੋਗ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਚਦੰਦਾ ਹੈ: 

• ਸਚਹਯੋਗ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਵਤੀਿੇ ਚਵੱਿ ਸੁਧਾਿ ਕਿਨ 
ਚਵੱਿ ਪਿੇਸ਼ਾਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ

• ਸੇਵਾ ਚਵੱਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਤੀਿੇ ਬਾਿੇ ਿਿਿਾ ਕਿਨ ਦਾ 
ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਦੁਿਚਵਵਹਾਿਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਚਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

• ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਿੇ ਿਿਿਾ ਕਿਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚਜਹਨਾਂ ਦੀ 
ਵਿਤੋਂ ਚਸਚਿਅਕਾਂ ਦੁਆਿਾ ਵਿਤਮਾਨ ਚਵੱਿ ਜਾਿੀ ਦੁਿਚਵਵਹਾਿ 
‘ਤੇ ਕਾਿਵਾਈ ਕਿਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਚਕ ਬੱਿੇ ਦੇ 
ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਿਗਿਮ ਮੈਂਬਿ ਬਣਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਚਵੱਿ ਿੁਕਾਵਟ 
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੈ, ਚਕ ਸਾਿੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਚਿਤ 
ਵਤੀਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਮੱਚਸਆ ਹੱਲ ਕਿਨ ਅਤੇ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਨ ਦੇ ਹੁਨਿ ਚਵਕਸਤ ਕਿਨ ਅਤੇ ਅਚਭਆਸ ਕਿਨ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਨ ਚਵੱਿ 
ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਤੀਿੇ ਨੰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਕਿਨ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਿੇ ਪਚਿਵਾਿਾਂ ਅਤੇ 
ਚਸਚਿਅਕਾਂ ਚਵੱਿ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਚਵਕਸਤ ਕਿਨਾ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ 
ਅਤੇ ਘਿ ਚਵੱਿ ਵਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਤੀਿੇ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧਾਂ ਚਵੱਿ ਇਕ 
ਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਿਨ ਚਵੱਿ ਮਦਦ ਕਿਦੀ ਹੈ, ਬੱਿੇ ਦੀ ਚਸਿਲਾਈ 
ਅਤੇ ਚਵਕਾਸ ਨੰੂ ਵਧੇਿੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਚਵੱਿ 
ਸਵੈ-ਚਨਯੰਤਿਣ ਦਾ ਚਵਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚਸਿਲਾਈ ਅਤੇ 
ਚਵਕਾਸ ਚਵੱਿ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਸਮੂਲੀਅਤ ਚਵੱਿ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਪਚਿਵਾਿਕ ਜੀਵਨ, ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਚਵੱਿ ਜੀਵਨ, ਦੋਹਾਂ ਚਵੱਿ ਸੁਧਾਿ 
ਹੋਵੇਗਾ, ਚਜਸ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ!


