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ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਚਣੁਤੌੀਪੂਰਨ ਵਿਿਹਾਰ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਚਣੁਤੌੀਪੂਰਨ ਵਿਿਹਾਰ 
ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ - ਦਾਦਾਵਿਰੀਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ - ਦਾਦਾਵਿਰੀ
ਜੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਦਾਦਾਵਿਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਜੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਦਾਦਾਵਿਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 
ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਾਦਾਵਿਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਿਾਪਰਨ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਾਦਾਵਿਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਿਾਪਰਨ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਸੱਵਿਅਕਾਂ ਦਾ ਭਾਈਿਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਵਹਮ ਹੈ।ਵਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਸੱਵਿਅਕਾਂ ਦਾ ਭਾਈਿਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਵਹਮ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਵਸੱਿਣਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਵਸੱਿਣਾ 

ਜਦ ਬੱਚੇ ਵਸੱਵਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਵਿਿੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ 
ਹੋਰ ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿੇਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  

ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਏਥੇ ਰਚਣ-ਵਮਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਹੇਠ ਵਲਵਿਆਂ ਿਾਸਤੇ ਬਾਲਿਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਕੁਝ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ:  

• ਸਮਾਜਕ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਵਦਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਆਦਰਪੂਰਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਿਾਲੇ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਆਹਰੇ ਵਕਿੇਂ ਲੱਿਣਾ ਹੈ 

• ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵਕ 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨਯੋਿ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ 
ਨੰੂ ਵਨਯਵਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦ 
ਿੁੱ ਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿੁੱ ਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਜਿੇਂ ਵਕ “ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਡੌਣੇ ਲੈ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ 
ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਵਿਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ”, ਬਜਾਏ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਿਰਿੀਆਂ 
ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਕਰਕੇ। 

• ਇੱਕ ਮਦਦਿਾਰੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ 
ਵਿਿਹਾਰ ਿਾਸਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੌਕੇ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, “ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 
ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਟੋਪ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਮਦਦ 
ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਚੰਿਾ ਲੱਵਿਆ”। 

ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਵਿਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ 
ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਨਰੰਤਰ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਬੱੁਝ ਕੇ ਦੁਰਿਰਤੋਂ 
ਦਾਦਾਵਿਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਵਿਆਨਕ 
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 
ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਿੱਲੋਂ  ਇੱਕ ਜਾਂ ਿਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 
ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਿਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਿਰਤੋਂ 
ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਿਾਪਰਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ 
ਅਯੋਿ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਕਸਮ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਕਾਰਨ ਿਾਸਤੇ ਦਾਦਾਵਿਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ, 
ਔਸਤ ਅਤੇ ਲੰਬੀ-ਵਮਆਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦੇ 
ਹਨ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਿੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਬਰਾਬਾਰ ਦੇ 
ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਿਾਰ ਿਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਅਤੇ ਵਿਿਾਦ ਜਾਂ 
ਲੜਾਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ, ਨੰੂ 

ਦਾਦਾਵਿਰੀ ਿਜੋਂ ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਜਿੇਂ ਵਕ Bullying 
No Way ਿੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ।

ਦਾਦਾਵਿਰੀ ਿਜੋਂ ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਿਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਦਾਵਿਰੀ ਿਜੋਂ ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਿਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 
ਵਕਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਵਕਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• • ਸਰੀਰਕ: ਸਰੀਰਕ: ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ, ਧੱਕਣਾ ਜਾਂ ਮੁੱ ਕਾ ਮਾਰਨਾ, ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ, ਧੱਕਣਾ ਜਾਂ ਮੁੱ ਕਾ ਮਾਰਨਾ, 
ਵਜਸਦੀ ਛੋਟੇ ਬੱਵਚਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਿਧੇਰੇ ਹੈ। ਵਜਸਦੀ ਛੋਟੇ ਬੱਵਚਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਿਧੇਰੇ ਹੈ। 

• • ਜ਼ੁਬਾਨੀ:ਜ਼ੁਬਾਨੀ: ਪੱੁਠੇ ਵਸੱਧੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਛੇੜਨਾ, ਵਕਸੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ 
ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਫਿਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਵਜਨਸੀ 
ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। 

• • ਸਮਾਜਕ ਅਲਵਹਦਿੀ:ਸਮਾਜਕ ਅਲਵਹਦਿੀ: ਵਿਅਕਤੀਿਤ ਬੱਵਚਆਂ ਜਾਂ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ 
ਸਮੂਹਾਂ ਨੰੂ ਿੇਡ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਸਵਥਤੀਆਂ ਤੋਂ ਿਾਂਝਾ ਰੱਿਣਾ। 

• • ਸਾਈਬਰ:ਸਾਈਬਰ: ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵਚੜਾਉਣ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ, 
ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਤੰਿ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਰਨਾ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਲਿਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣਾ। 

ਬੱਵਚਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾਵਿਰੀ ਦੇ ਵਚੰਨ੍ਹ  ਬੱਵਚਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾਵਿਰੀ ਦੇ ਵਚੰਨ੍ਹ  

• • ਸਰੀਰਕ:ਸਰੀਰਕ: ਨੀਲ ਜਾਂ ਝਰੀਟਾਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵਬਸਤਰਾ ਵਿੱਲਾ 
ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੰੂ ਰਾਤ ਨੰੂ ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ 
ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਭੁੱ ਿ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

• • ਸਮਾਜਕ:ਸਮਾਜਕ: ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੋਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਸੱਵਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਵਿਿੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਂਹ-ਨੱੁਕਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 

• • ਭਾਿਨਾਤਮਕ:ਭਾਿਨਾਤਮਕ: ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਚਵਰੱਤਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਾਿੁਸ਼, 
ਡਵਰਆ ਹੋਇਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਵਚੰਤਾਿ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਘਰ ਵਿਿੇ ਵਮਜ਼ਾਜ 
ਵਿੱਚ ਝਟਪਟ ਤਬਦੀਲੀ ਵਦਿਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

• • ਬੌਵਧਕ:ਬੌਵਧਕ: ਜੇ ਵਕਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਕਵਰਆਿਾਂ ’ਤੇ ਵਧਆਨ ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰਨ 
ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਬਦਲ ਿਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਪੱਛੇ ਹੋ 
ਿਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
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ਵਸੱਵਿਅਕਾਂ ਿੱਲੋਂ  ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਸੱਵਿਅਕਾਂ ਿੱਲੋਂ  ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 
ਦਾਦਾਵਿਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਾਪਰਨ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ 
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸੱਵਿਅਕ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਦਾਦਾਵਿਰੀ ਿਾਸਤੇ ਵਸਫਰ ਸਵਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਾ  

• ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸੱਵਭਆਚਾਰਕ 
ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਵਚਤ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ, ਸਵਹਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, 
ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਵਕਵਰਆ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦਰਪੂਰਨ 
ਤਰੀਵਕਆਂ ਦੀ ਵਮਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ 

• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਕ ਸਾਰੇ ਸਵਮਆਂ ’ਤੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ  
ਉਵਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਨਿਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 
ਦਾਦਾਵਿਰੀ ਦੇ ਿਾਪਰਨ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਲ ਦੇ ਸਕਣ ਵਕ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਵਿਅਤ 
ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ 

• ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ ਦਾਦਾਵਿਰੀ-ਵਕਸਮ ਦੇ ਵਿਿਹਾਰ ਿਧੇਰੇ 
ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ 
ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਸਿਾਉਣਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਾਰੇ 
ਆਪਣੀ ਅਸਵਹਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ: “ਮੈਨੰੂ ਚੰਿਾ ਨਹੀਂ ਲਿਦਾ ਜਦ 
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ।” 

ਜੋ ਬੱਚੇ ਦਾਦਾਵਿਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਾਦਾਵਿਰੀ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੰੁਦੇ  
ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨਾਲ ਿੁੱ ਲ੍ਹੇ  ਵਦਲ ਅਤੇ ਸੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ  
ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਿੇ ਜਾਂ ਸੇਿਾ ਵਿਿੇ ਦੋਨਾਂ  
ਥਾਂਿਾਂ ’ਤੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਉਵਚਤ  
ਹੱਲ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਿਾਲੀ ਵਿੱਚ 
ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਸੱਵਿਅਕਾਂ ਦੀ ਵਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ ਹੈ।

ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਿਾਸਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਿਾਸਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 
ਬਾਲਿਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਕ ਵਕਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦਾਦਾਵਿਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਰਹੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਅਕਸਰ ਬੱਵਚਆਂ ਵਿੱਚ ਿੁਦ ਸਮੱਵਸਆ 
ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 
ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਹੈ ਵਕ ਬੱਵਚਆਂ ਨਾਲ ਦਾਦਾਵਿਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

• ਜੋ ਕੁਝ ਿਾਪਰ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਵਥਤੀ 
ਨਾਲ ਵਨਪਟਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਿੇ। 

•  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿੱਲ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ 
ਰੱਿੋ। ਦਾਦਾਵਿਰੀ ਿਾਲੇ ਵਿਿਹਾਰਾਂ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਵਰਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।  

• ਉਸਾਰੂ ਵਿਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਧਆਨ-
ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹ ਿਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਤਮ-
ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾਦਾਵਿਰੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਿਜੋਂ  
ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮਦਦਿਾਰੀ ਹੋਣਿੀਆਂ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਿਾਸਤੇ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਿੀ ਹਨ: 

• ਘਰ ਵਿਿੇ ਿਾਪਰਨ ਿਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਿੋ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਬੇਹੱਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਿਾਤਾਿਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿਾਸਤੇ ਇਹ 
ਵਸੱਿਣਾ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਕ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਹਯੋਿਕਾਰੀ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

• ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦਾਵਿਰੀ ਦੇ ਿੇੜ ਬਾਰੇ ਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 
ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਭਵਿੱਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆ 
ਵਦਿਾਉਣ ਦੇ ਉਵਚਤ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੋ।  

•  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਾਲ ਪੱੁਛਕੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ/ਬੱਵਚਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਦੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਦੇ ਪੈਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰੋ: “ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਦਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸੋਚਣ ਮੁਤਾਵਬਕ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਕਿੇਂ ਮਵਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ?” ਜਾਂ “ਤੁਸੀਂ ਵਕਿੇਂ 
ਮਵਹਸੂਸ ਕਰੋਿੇ ਜੇ ਕੋਈ ਿੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਿੇਡਣ ਨਾ ਦੇਿੇ?” 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਸੱਵਿਆ 
ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੇਿਾ ਵਿਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਵਸੱਵਿਅਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਿਾਲੀ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਸੱਵਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੇਿਾ ਵਿਿੇ ਵਸੱਵਿਅਕਾਂ 
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਵਕਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਨੰੂ ਹੱਲ 
ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਿਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹੱਲਾਂ 
ਵਿੱਚ ਪਵਰਿਾਰਾਂ, ਵਸੱਵਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਿੁਦ ਬੱਵਚਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਿਾਈਆਂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।


