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ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਿਣੁਤੌੀਪੂਰਨ ਚਿਿਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਿਣੁਤੌੀਪੂਰਨ ਚਿਿਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 
ਕਰਨਾ - ਦੰਦੀ ਿੱਢਣਾਕਰਨਾ - ਦੰਦੀ ਿੱਢਣਾ
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਝਾਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਝਾਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀ 
ਹੈ ਚਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਦੰਦੀ ਚਕਉਂ ਿੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੰਦੀ ਿੱਢਣ ਹੈ ਚਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਦੰਦੀ ਚਕਉਂ ਿੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੰਦੀ ਿੱਢਣ 
ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਚਸੱਚਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਚਸੱਚਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ 
ਸੇਿਾ ਚਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਚਕਚਰਆ ਚਦਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਦਦ ਸੇਿਾ ਚਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਚਕਚਰਆ ਚਦਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਚਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੰਦੀ ਿੱਢਣਾ ਕਈ 
ਿਾਰ ਨਾ-ਟਾਲਣਯੋਗ ਚਿਿਹਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚਕ ਇਹ ਇਸ 
ਿੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਚਦੰਦਾ ਹੋਿੇ ਚਕ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੰਦੀ ਿੱਢਣ ਬਾਰੇ ਸੋਿਦੇ 
ਸਮੇਂ, ਦੰਦੀ ਿੱਢਣ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਚਜਸ ਦੇ ਦੰਦੀ ਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਉੱਤੇ 
ਚਧਆਨ ਕੇਂਦਚਰਤ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਿੋ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਅਚਹਮ ਹੈ ਚਕ ਤੁਸੀਂ 
ਚਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰਸਚਿਤੀਆਂ ਚਿੱਿ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਦੰਦੀ ਿੱਢਣਾ ਚਕਉਂ ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ?ਦੰਦੀ ਿੱਢਣਾ ਚਕਉਂ ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ? 
ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਚਜਨ੍ਹ ਾਂ ਚਿੱਿ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਬੱਿੇ ਆਪਣੇ ਮਸੂਚਿਆਂ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ 
ਚਕਸੇ ਿੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦੰਦੀ ਿੱਢਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ 

• ਛੋਟੇ ਬੱਿੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪਿਿੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਿ 
ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ  

•  ਛੋਟੇ ਬੱਿੇ ਆਪਣੇ ਸਿੈ-ਕੰਟਰੋਲ ਨੰੂ ਅਜੇ ਚਿਕਚਸਤ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ 
ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਇਿਚਤਆਰੀ (impulsive) ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

• ਬੱਿੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਅਤੇ ਚਿਿਹਾਰ ਨੰੂ ਪਿ੍ਹਨਾ ਚਸੱਿ ਰਹੇ 
ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਚਕ ਚਕਹਿੇ ਚਿਿਹਾਰ 
ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਹਨ 

• ਬੋਰੀਅਤ 
• ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚਿਝਣ ਨੰੂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ।  
ਛੋਟੇ ਬੱਿੇ ਦੰਦੀ ਿੱਢ ਕੇ ਚਿਝਣਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ ਉਹ: 

• ਿੱਕੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਚਬਮਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ 
• ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਚਜਸਦੀ ਉਹ ਇੱਛਾ 

ਕਰਦੇ ਹਨ 
• ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਿਾਰੀ ਚਸਰ ਕੰਮ ਕਰਨ 

ਦੀ ਲੋਿ ਹੰੁਦੀ ਹੈ 
• ਮਚਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਿਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿੇਡ ਜਾਂ 

ਚਕਚਰਆ ਚਿੱਿ ਦਿਲ ਦੇ ਚਰਹਾ ਹੈ 
• ਚਕਸੇ ਿੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਸਬਰੀ ਮਚਹਸੂਸ 

ਕਰਦੇ ਹਨ  
• ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਿਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ 

ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ 
• ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਚਧਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਚਸੱਚਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੇਿਾ ਚਿਿੇ ਚਸੱਚਿਅਕ ਤੁਹਾਡੀ ਚਸੱਚਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੇਿਾ ਚਿਿੇ ਚਸੱਚਿਅਕ 
ਦੰਦੀ ਿੱਢਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਿਾਸਤੇ ਚਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਚਕਚਰਆ ਦੰਦੀ ਿੱਢਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਿਾਸਤੇ ਚਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਚਕਚਰਆ 
ਚਦਿਾਉਂਦੇ ਹਨ?ਚਦਿਾਉਂਦੇ ਹਨ?
ਦੰਦੀ ਿੱਢਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਦਾ ਚਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ 
ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚਸੱਚਿਅਕ ਬੇਹੱਦ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਚਿਅਕਤੀਗਤ ਬੱਚਿਆਂ ਿਾਸਤੇ ਚਿਕਚਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ 
ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਦੰਦੀ ਿੱਢਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਨੰੂ 
ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਿਨਬੱਧ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਹਰ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਿੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਸੱਚਿਅਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 
ਲਾਉਣ ਚਿੱਿ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਕ ਚਕਹਿੀ ਿੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦੀ ਿੱਢਣ 
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੰਦੀ ਿੱਢਣ ਿਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਚਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੂਲ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਚਿੱਿ ਿੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਚਿਿਹਾਰ ਦੀ ਰੋਕਿਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ 
ਇਹਨਾਂ ਤੂਲ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਕਰਨ ਚਿੱਿ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਦੰਦੀ ਿੱਢਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਚਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ, ਚਸੱਚਿਅਕ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

• ਕੋਈ ਬੱਿਾ ਜੋ ਚਕਸੇ ਸਮੂਹ ਸਿਾਪਨਾ ਚਿੱਿ ਹੱਦੋਂ ਿੱਧ ਭਿਕ ਜਾਣ 
’ਤੇ ਦੰਦੀ ਿੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੰੂ ਚਕਸੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਕਚਰਆ ਚਿੱਿ ਚਕਸੇ 
ਚਸੱਚਿਅਕ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 
ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਚਨਯਚਮਤ ਕਰਨ ਚਿੱਿ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸਮੂਹਕ ਿੇਡ ਚਿੱਿ 
ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਿਕ ਿਾਪਸ ਚਲਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

• ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਚਿੱਿ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ-ਨਾਲ-ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਿੇਡ 
ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਦੰਦੀ ਿੱਢਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਘੱਟ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।  
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• ਚਸੱਚਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੇਿਾ ਚਿੱਿ ਉਸਾਰੂ ਚਿਿਹਾਰ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚਟਕਾਊ ਪਹੰੁਿ ਅਪਣਾਉਣਾ। 

• ਚਸੱਚਿਅਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਚਕ ਦੰਦੀ ਿੱਢਣ ਦੇ ਚਿਿਹਾਰ ਨੰੂ 
ਤੂਲ ਨਹੀਂ ਚਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਲਾਂਚਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ 
ਿੀ ਚਦੰਦੇ ਹਨ ਚਕ ਦੰਦੀ ਿੱਢੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਅਜੇ ਿੀ 
ਅਚਹਮੀਅਤ ਚਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ 
ਜਾਿੇਗੀ। 

• ਚਸੱਚਿਅਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਿਹਾਰ ਚਿੱਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਮਚਹਸੂਸ ਕਰਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਦੇ ਹਨ। 

• ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੰੂ ਿੇਡਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਿਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ 
ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਹਰੇ ਲੱਗਣ ਚਿੱਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਚਸੱਚਿਅਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਸਮੂਹ ਸਿਾਪਨਾਿਾਂ 
ਚਿੱਿ ਉਸਾਰੂ ਚਿਿਹਾਰ ਚਸੱਿਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਅਚਜਹਾ ਚਿਡੌਣਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਚਕਸੇ ਹੋਰ ਬੱਿੇ ਕੋਲ ਹੈ। 

• ਚਸੱਚਿਅਕ ਚਕਸੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਦੰਦੀ ਿੱਢਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਬੱਿੇ 
ਨੰੂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਚਿਕਚਸਤ ਕਰਨ ਚਿੱਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਦੰਦੀ ਿੱਢਣ ਦੀ ਕੋਚਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਚਕਸੇ 
ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਇਹ ਕਚਹਣਾ ਚਸਿਾਉਣਾ ਚਕ “ਰੁਕ ਜਾ, ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਪਸੰਦ 
ਨਹੀਂ’।  

•  ਚਨਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ। 

ਚਸੱਚਿਅਕਾਂ ਦੀ ਦੰਦੀ ਿੱਢਣ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਚਿਤ 
ਕਰਨ ਦੀ ਚਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ ਹੈ ਚਜਨ੍ਹ ਾਂ ਚਿੱਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਿਾਹੇ 
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਦੰਦੀ ਿੱਢ ਚਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਦੰਦੀ ਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਿਾ 
ਨੰੂ ਦੰਦੀ ਿੱਢ ਰਹੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੰੂ ਹੋਰ ਪਚਰਿਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਿਣਾ 
ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਜਸ ਚਿੱਿ ਚਕਸੇ ਅਚਜਹੇ ਬੱਿੇ ਦਾ ਪਚਰਿਾਰ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 
ਚਜਸ ਦੇ ਦੰਦੀ ਿੱਢੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

•  ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਫਾਰਮ ਭਚਰਆ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਏ ਚਕ 
ਕੀ ਿਾਪਚਰਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ 
ਿਾਪਰਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੇਿਾ ਿੱਲੋਂ  ਚਿਕਚਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚਿਿਾਰ-ਿਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਦੱਤਾ ਜਾਣਾ 
ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

• ਉਹ ਦੰਦੀ ਿੱਢਣ ਦੇ ਚਿਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਦ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ 
ਬਾਬਤ ਅਤੇ ਸੇਿਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਦੇ ਿਾਪਰਨ ਦੇ ਚਕਸੇ ਅਨੁਭਿ 
ਬਾਬਤ ਿੀ ਚਿਿਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਮਦਦ ਚਕਿੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਮਦਦ ਚਕਿੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਦ ਉਹ ਦੰਦੀ ਿੱਢਦਾ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸ ਪ੍ਰਸਚਿਤੀ ਜਾਂ ਚਕਚਰਆ ਤੋਂ ਹਟਾ ਚਦਓ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਦ 
ਕਰਿਾਓ ਚਕ ਇਹ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੋ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ/ਹੋਰਨਾਂ ਨੰੂ ਦੰਦੀ ਨਹੀਂ ਿੱਢਦੇ, 
ਦੰਦੀ ਿੱਢਣ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।” ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਚਸੱਟਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ 
ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿੋ। 

ਜੋ ਕੁਝ ਿਾਪਚਰਆ ਹੈ ਉਸਨੰੂ ਸਮਝਣ ਚਿੱਿ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ, ਦੰਦੀ ਿੱਢਣ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਚਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਚਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਮਚਹਸੂਸ ਕਰਿਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿਧੀਆ ਸਿਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਿੀ ਿਾਹ ਸਕਦੇ 
ਹੋ ਚਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਦੰਦੀ ਚਕਉਂ ਿੱਢ ਚਰਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਿੋ 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਚਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਚਿਕਚਸਤ ਕਰੋ ਜੋ ਦੰਦੀ ਿੱਢਣ ਦੀਆਂ 
ਘਟਨਾਿਾਂ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦੰਦਾਂ 
ਿਾਲਾ ਛੱਲਾ (teething ring) ਜਾਂ ਅਚਜਹੇ ਚਿਡੌਣੇ ਿੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ 
ਚਜਨ੍ਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੰਦੀ ਿੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਆਪਣੀ ਚਸੱਚਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੇਿਾ ਚਿਿੇ ਦੰਦੀ ਿੱਢਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਚਸੱਚਿਅਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਿਾਲੀ ਚਿੱਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਚਹਮ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਚਕ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਚਟਕਾਊ ਪਹੰੁਿ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਚਰਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਸੱਿਣ ਚਿੱਿ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨੀ ਪਿੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਿੋ ਚਕ ਚਸੱਚਿਅਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਦੰਦੀ 
ਿੱਢਣ ਦੇ ਚਿਕਲਪਾਂ ਿਜੋਂ ਉਸਾਰੂ ਚਿਿਹਾਰ ਚਸੱਿਣ ਚਿੱਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਿਣਾ ਅਚਹਮ ਹੈ ਚਕ ਦੰਦੀ ਿੱਢਣਾ ਨਾ ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਚਸੱਚਿਅਕ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਰੁਿ੍ਹਨ ਿਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚਿੱਿ 
ਦੰਦੀ ਿੱਢਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਚਕਸੇ ਸਮੂਹ ਿਾਤਾਿਰਨ ਚਿੱਿ ਕਈ ਿਾਰ 
ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।  

ਨੁਕਚਤਆਂ ਿਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਸੱਚਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੇਿਾ ਚਿੱਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 
ਉਸਾਰੂ ਚਿਿਹਾਰ ਚਿਕਚਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਤੱਿਸ਼ੀਟ ਿੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

https://www.startingblocks.gov.au/other-resources/factsheets/developing-childrens-positive-behaviour-in-child-care/
https://www.startingblocks.gov.au/other-resources/factsheets/developing-childrens-positive-behaviour-in-child-care/

