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ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾਮਾਨ ਮੁਲਾਕਾਤ (orientation visit) ਿੀ 
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ 
•   ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾਮਾਨ ਮੁਲਾਕਾਤ 

(orientation visit) ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਿੇਖਣ ਿਾ 
ਮੌਕਾ ਿੇਵੇਗੀ

•   ਉਹ ਦਸਦਖਅਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦਵਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਵੱਚ 
ਸੁਰੱਦਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਬੱਦਚਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਨਹਹਾਂ ਿੇ ਬਿਲਵੇਂ ਸੰਭਾਲ 
ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦਵਵਸਥਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨਹਹਾਂ 
ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਿਿ ਹੋਵੇਗੀ

•   ਦਸਦਖਅਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ, ਦਨੱਤ-ਨੇਮ ਅਤੇ 
ਦਰਵਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ

•   ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਦਰਵਾਰਕ ਦਕਤਾਬਚਾ ਪਰਹਿਾਨ ਕਰਨ 
ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਵੱਚ ਸੇਵਾ ਿੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਵੱਚ ਰਚਣ-ਦਮਚਣ ਦਵੱਚ ਮਿਿ 

ਤੁਸੀ ਂਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਰਦੰਭਕ ਬਚਪਨ ਸਭੰਾਲ ਸਵੇਾ 
ਦਵੱਚ ਰਚਣ-ਦਮਚਣ ਦਵੱਚ ਦਕਵੇ ਂਮਿਿ ਕਰ ਸਕਿ ੇਹ?ੋ
ਆਰੰਦਭਕ ਬਚਪਨ ਿੀ ਦਸੱਦਖਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੋਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ 
ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਬੱਦਚਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਿੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦਵੱਚ ਕੁੱਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ 
ਜੇ ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦਰਵਾਰ ਜਾਂ ਜਾਣੂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਿੂਰ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਿਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ੀਟ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਿੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅਨੁਕੂਲਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਵੱਚ ਮਿਿ ਕਰ 
ਸਕਿੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਦਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦਕਉਂਦਕ ਉਹ ਆਰੰਭ ਦਵੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਰੋ 
ਸਕਿੇ ਹਨ, ਦਚੜਦਚੜੇ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ।

ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਹਦਕਦਰਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਦਤਆਰ ਕਰ ੋ
•   ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸਿੇ ਿਾਿਾ-ਿਾਿੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਿੋਸਤਾਂ 

ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਲਈ ਛੱਡੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਿਗੀ 
ਿੀ ਆਿਤ ਪੈ ਸਕੇ।

•   ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਰੰਦਭਕ ਬਚਪਨ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ 
ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਿੱਸੋ ਦਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਦਕ 
ਉਨਹਹਾਂ ਿਾ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

•   ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਥੋੜਹਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ, 
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੇਵਾ ਦਵੱਚ ਦਬਤਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਨਹਹਾਂ 
ਿਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਓ। ਦਵਵਸਥਾ ਿਾ ਦਨੱਤ-ਨੇਮ ਬਣਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ, ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ 
ਵਾਧੂ ਆਰਾਮ ਦਮਲੇਗਾ।

•   ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦਚੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਹਭਾਵਤ ਨਾ 
ਹੋਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਸਮੇਂ ਰੋਣਾ ਦਨਯੰਤਰਤ ਕਰਨ ਿੀ 
ਕੋਦਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

•   ਜਾਂਿੇ ਸਮੇਂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ‘ਅਲਦਵਿਾ’ ਕਹੋ ਅਤੇ ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ 
ਦਿਵਾਓ ਦਕ ਤੁਸੀਂ (ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਿੀ ਲੈਣ ਆਓਗੇ।

•   ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਲਦਵਿਾ ਕਦਹਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। 
ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਜਲਿੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ 
ਦਿਨ ਲਈ ਦਤਆਰ ਕਰਨ ਿਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ।
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ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਹਜ ਮਦਹਸੂਸ ਕਰਵਾਓ
•   ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਦਕ ਕੀ ਉਹ ਕੇਂਿਰ ਦਵੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਿ 

ਦਖਡੌਣਾ ਜਾਂ ਰੰਗੀਨ ਦਕਤਾਬ ਦਲਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਿੇ ਹਨ।
•   ਇੱਕ ਅਦਜਹਾ ਪਸੰਿੀਿਾ ਦਸਦਖਅਕ ਲੱਭੋ ਦਜਸ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 

ਰਦਹ ਸਕੇ ਜਿਂੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਛੱਡਿੇ ਹੋ।
•   ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਨਪਸੰਿ ਗਤੀਦਵਧੀ ਦਵੱਚ 

ਰਚਣ-ਦਮਚਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਦਬਤਾਓ
•   ਸੇਵਾ ਦਵੱਚ ਇਹ ਿੱਸੋ ਦਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਕਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਰਾਮ 

ਦਮਲਿਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਅਦਜਹੀ ਗਤੀਦਵਧੀਆਂ ਜਾਂ 
ਦਿਨ ਿੇ ਸਮਂੇ ਿਾ ਪਰਹਬੰਧ ਦਕਵੇਂ ਕਰਿੇ ਹੋ ਜਿੋਂ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਿੇ 
ਹਨ। ਉਿਾਹਰਣ ਲਈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਖਡੌਣਾ ਜਾਂ 
ਕੰਬਲ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਵੱਚ ਮਿਿ ਕਰਿਾ ਹੈ?

•   ਸਵੇਰ ਿੇ ਸਮਂੇ ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਜਾਂਿੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ 
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਿੇਖਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਲਾਹ 
ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਚੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ, 
ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦਕ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ 
ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। 
ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦਕ ਉਹਨਾਂ ਿਾ ਅਦਜਹਾ ਮਦਹਸੂਸ 
ਕਰਨਾ ਸਧਾਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਧਣ ਿੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਨਹਹਾਂ ਲਈ 
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਿਮ ਹੈ।

•   ਦਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਲਈ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੈਅ 
ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਵੱਚ ਹੋਰਾਂ ਬੱਦਚਆਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ 
ਸਦਹਜ ਬਣਨ ਦਵੱਚ ਮਿਿ ਕਰੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ
•   ਹਰ ਵਾਰ ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਲੈਣ 

ਜਾਂਿੇ ਹੋ, ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ 
ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ।

•   ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਿੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 
ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੈਗ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ 
ਦਕ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਖਡੌਣਾ/ਦਕਤਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਿੇ 
ਹਨ। ਇੱਕ ਆਰਾਮ ਿੇਣ ਵਾਲਾ-ਦਖਡੌਣਾ ਜਾਂ ਕੰਬਲ ਪੈਕ ਕਰੋ ਦਜਸ 
ਨਾਲ ਉਹ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਦਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ।

•   ਨਾਸ਼ਤੇ ਿੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ। 
ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਿੱਸੋ ਜਿਂੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਓਗੇ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕੇ 
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਆਰੰਦਭਕ ਬਚਪਨ ਸੇਵਾ ਦਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਚੰਗੇ 
ਵਤੀਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿਓ।

•   ਬੱਦਚਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਦਕਸੇ ਵੀ 
ਦਚੰਤਾ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ 
ਮਿਿਗਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਦਸਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਾਅਿ ਦਵੱਚ ਫੋਨ ਕਰਨਾ 
ਮਿਿਗਾਰ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ ਦਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦਕਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਜਲਿੀ ਅਤੇ 
ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਹਨ, ਜਿੋਂ ਅਸਲੀ ਦਵਛੋੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਿਾ 
ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਹਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਵੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਿੀ 
ਸੁਦਵਧਾ ਿੇਵੇਗੀ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿੀ ਇਸ ਵੱਲ ਤਬਿੀਲੀ ਦਵੱਚ ਮਿਿ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 
ਬਾਲ ਸੇਵਾ ਦਵੱਚ ਦਸਦਖਅਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ।
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ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਵੱਚ ਦਕਵੇਂ ਮਿਿ 
ਕਰੇਗੀ? 
ਸੇਵਾ ਦਵੱਚ ਦਸਦਖਅਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਦਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ 
ਦਵੱਚ ਮਿਿ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲਹਹੇਪਣ ਅਤੇ ਸੰਵੇਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ 
ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। ਉਨਹਹਾਂ ਿੇ ਅਦਜਹਾ ਕਰਨ ਿੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰੀਦਕਆਂ ਦਵੱਚ 
ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•   ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕੀ ਉਮੀਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ, 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦਲਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਹਿਾਨ ਕਰਨਾ 
ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਹਦਕਦਰਆ ਿੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਿੇ ਸੁਝਾਅ ਿੇਣਾ।

•   ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਦਚਤ ਕਰਿੇ 
ਰਦਹਣਾ, ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿੀ ਲੋੜਾਂ 
ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ।

•   ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੇਵਾ ਦਵੱਚ ਫੋਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਿਣਾ
•   ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੇਵਾ ਦਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਕਸੇ ਵੀ ਅਦਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪਰਹਭਾਵਤ ਕਰ 
ਸਕਿੀ ਹੈ। ਉਿਾਹਰਣ ਵਜਂੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਿੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ।

•   ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਦਕ ਇਹ ਦਕਵਂੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿੀ ਪਰਹਦਕਦਰਆ ਿੀ ਸਮੀਦਖਆ ਕਰਨਾ।

ਆਰੰਦਭਕ ਬਚਪਨ ਸੰਭਾਲ ਦਵੱਚ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 
ਿੇ ਬਾਅਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਿੁਬਾਰਾ ਦਮਲਣਾ
ਇਹ ਦਸਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ 
ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦਕ ਉਹ ਆਪਣੀ 
ਆਰੰਦਭਕ ਬਚਪਨ ਿੀ ਦਸੱਦਖਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਦਵੱਚ ਜਾਣ 
ਬਾਰੇ ਦਕਵੇਂ ਮਦਹਸੂਸ ਕਰਿੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 
ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਵੱਚ ਮਿਿ ਦਮਲੇਗੀ।
ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ, ਉਨਹਹਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ 
ਦਧਆਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਦਿਨ ਭਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਿੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਚੜਦਚੜੇ 
ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਪਆਰ ਦਿਓ।
ਸੇਵਾ ਦਵੱਚ ਉਨਹਹਾਂ ਿੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਉਨਹਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰਹਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ 
ਕਰੋ।
ਹੇਠਾਂ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ: 
•   ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਵੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਿ ਗਤੀਦਵਧੀਆਂ 

ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ।
•   ਉਨਹਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਬਣਾਏ ਿੋਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ 

ਕੁੱਝ ਬੱਦਚਆਂ ਿਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿੇ ਹੋ ਦਕ 
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿੋਸਤਾਨਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਿਾ ਹੈ, ਜਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਵੱਚ ਸਮਾਂ ਦਬਤਾਉਂਿਾ ਹੈ।

•   ਜੇ ਸੇਵਾ ਦਵੱਚ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਦਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ 
ਦਕ ਇਹ ਦਕਵੇਂ ਿਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਿੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਦਗਆ ਸੀ।

•   ਸੇਵਾ ਦਵੱਚ ਉਨਹਹਾਂ ਿੇ ਮਨਪਸੰਿ ਦਸਦਖਅਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਇਹ ਦਕ ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਵੱਚ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਾ ਹੈ।

•   ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਦਕ ਕੀ ਉਨਹਹਾਂ ਿੇ ਦਸਦਖਅਕ ਨੇ ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ 
ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਦਕਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਵੱਚ 
ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਦਗਆ।

•   ਕੁੱਝ ਅਦਜਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਾ ਦਜ਼ਕਰ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੇਵਾ ਦਵੱਚ 
ਿੇਖੇਗਾ ਜਾਂ ਖੇਡੇਗਾ, ਦਕਉਂਦਕ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਥਤੀਆਂ ਨੂੰ 
ਯਾਿ ਕਰਨ ਦਵੱਚ ਮਿਿ ਦਮਲਿੀ ਹੈ। ਉਿਾਹਰਣ ਲਈ, ਉਨਹਹਾਂ 
ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਦਕ ਉਨਹਹਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨਹਹਾਂ ਿੇ ਿੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬਲਾਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ 
ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

•   ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਦਕ ਕੀ ਉਨਹਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਦਸੱਦਖਆ ਹੈ।
•   ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੇਂਿਰ ਦਵੱਚ ਦਸਦਖਅਕਾਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਨੋਟਸ 

ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਉਿਾਹਰਣ ਲਈ, “ਸੈਂਡਦਪੱਟ ਦਵਖੇ ਆਪਣੀ ਇਹ 
ਦਪਆਰੀ ਤਸਵੀਰ ਿੇਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਿੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਵੱਚ ਰੇਤ 
ਦਕਵੇਂ ਮਦਹਸੂਸ ਹੋਈ?”


