
ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਿਪਿਵਾਿਾ ਂਲਈ ਬੜੇ ਹੀ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਿਿੂਿ ਿਹੇ ਹਨ।

ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਰਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆ ਂਚੁਣੌਤੀਆ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ - ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹਰ ਰਕਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਝਂੀ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ 
ਸੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਪਆ ਂਨੂੰ ਸਲਾਹ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਰਵਚਾਰ ਪੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਪਰਰਵਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ 
ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 
 
Parent Club ਦੀ "ਪਰਰਵਾਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ" (Boosting Family Wellbeing) ਮੁਰਹੰਮ ਮਾਰਪਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂ
ਦੇ ਬੱਰਚਆ ਂਨਾਲ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਰਵੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ, 
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਪਰਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ, ਬੱਰਚਆ ਂਦੇ ਰਵਕਾਸ ਨੂੰ ਰਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰਪਆ ਂਅਤੇ 
ਬੱਰਚਆ ਂਰਵਚਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾ ਂਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ   ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
"ਪਰਰਵਾਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ" ਮਾਰਪਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂਰਸਧਾਤਂਾ ਂਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਜੋ ਬੱਰਚਆ ਂਦੀ ਖੁਸੀ, ਆਤਮ ਰਵਸਵਾਸ ਅਤੇ 
ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਜਵੇਂ ਰਕ - ਸਸਕਤੀਕਰਨ, ਸੁਰੱਰਖਆ, ਬਦਲ, ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ 
ਹਨ। ਇਹ ਮੁਰਹੰਮ ਮਾਰਪਆ ਂਨੂੰ ਇਨ੍ਾ ਂਰਸਧਾਤਂਾ ਂਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂਰਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸਨ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ 
ਬੱਰਚਆ ਂਰਵੱਚ ਰਵਸਵਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। 

ਿਪਿਵਾਿਕ 
ਤੰਦਿੁਸਤੀ 
ਵਧਾਉਣਾ



ਿੋਜਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਵੱਚ ਮਦਦ

ਪਰਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਸਧਾਰਨ, ਰਨੱਤ ਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲਾਸੇਰੀ ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਬੱਰਚਆ ਂਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਮਰਹਸੂਸ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਵਕਲਪਾ ਂਤੇ 
ਵਧੇਰੇ ਰਨਯੰਤਰਣ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾ,ਂ ਯਕੀਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾ,ਂ ਟੀਮ ਵਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਹੁਨਰਾ ਂਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਹੇਠਾ ਂ
ਰਦੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਇਹਨਾ ਂਛੋਟੀਆ ਂਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦੀ ਬੁਰਨਆਦ ਬਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੱਰਚਆ ਂਰਵੱਚ ਰਵਸਵਾਸ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਖੁਸੀ ਰਵੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਰਵੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਰਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਵੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ!

ਬੱਪਚਆ ਂਨੂੰ ਸੁਿੱਪਿਅਤ ਮਪਹਸੂਸ ਕਿਵਾਉਣਾ
ਪਰਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰਖਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਅਸੀਂ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਮਰਹਸੂਸ ਕਰਦੇ 
ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਰਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਰਿਕਰਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਰਆ ਂਨੂੰ ਰਚੰਤਾ ਰਵੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 
ਸੁਝਾਅ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਜੋ ਪਰਰਵਾਰਕ ਰੁਟੀਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ 
ਬੱਰਚਆ ਂਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਮਰਹਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਬੱਪਚਆ ਂਨੂੰ ਮਿਜੀ ਕਿਨ ਦੇਣਾ
ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਨਯੰਤਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ ਮਰਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ (ਸਾਇਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰ) ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਮਾਪੇ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਰਚਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਾ ਰਜਹਾ 
ਰਨਯੰਤਰਣ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਾ ਂਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਿੈਸਰਲਆ ਂਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਰਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 
ਮਾਰਪਆ ਂਨੂੰ ਬੱਰਚਆ ਂਦੀ ਖੁਸੀ ਅਤੇ ਆਤਮਰਵਸਵਾਸ ਰਵੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਰਵੱਚ ਰਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ



ਇਕੱਠੇ ਪਮਲਣਾ
ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਘਰ ਰਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾ ਂਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਕਸੇ ਵੀ ਬਰਹਸ 
ਤੋਂ ਬਰਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਰਚਆ ਂਨੂੰ ਦੂਰਜਆ ਂਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਰਸੱਖਣ ਰਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ 
ਅਰੰਭ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਬੱਰਚਆ ਂਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਰਪਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂਲਈ ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਪਆ ਂਨੂੰ ਟੀਮ ਵਰਕ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਚਾਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਜੋ 
ਬੱਰਚਆ ਂਦੀ ਮੁਸਕਲਾ ਂਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਮਰਹਸੂਸ ਕਰਨ।

ਭਿੋਸਾ ਅਤੇ ਆਤਮਪਵਸ਼ਵਾਸ ਿੈਦਾ ਕਿਨਾ
ਬੱਰਚਆ ਂਨੂੰ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦਾ ਰਨਯੰਤਰਣ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਮਾਰਪਆ ਂਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਵੱਚ ਰਵਸਵਾਸ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਰਜਾ ਂਨੂੰ ਸਿਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਇਹ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਆਤਮ ਰਵਸਵਾਸ 
ਰਵੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਪਆ ਂਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਜੋ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਬੱਰਚਆ ਂਨੂੰ ਕਾਰਜ਼ਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 
ਦੀ ਯੋਗਤਾਵਾ ਂਰਵੱਚ ਰਵਸਵਾਸ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਲ ਿੱਿਣਾ 
ਮਾਰਪਆ ਂਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਕਰਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਰਕ ਚੀਜ਼ਾ ਂਸਾਡੇ ਬੱਰਚਆ ਂਨੂੰ ਰਕਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ, ਪਰ 
ਇਹ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਖਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾ।ਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਰਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਰਚਆ ਂਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਰਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਕ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਰਜ਼ਆਦਾ 
ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਯਾਦ ਰੱਖੋ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾ 
ਰਝਜਕੋ। ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾ ਂਆਪਣੇ GP ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।



ਅਜਮਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਪਵਚਾਿ

ਇੱਕ ਪਰਰਵਾਰ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਰਵਾਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਛੋਟੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾ,ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪੀ.ਜੇ (PJs) ਦੀ ਚੋਣ 
ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਜਾ ਂਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਕ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਵਕਲਪ 
ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਆਤਮ ਰਵਸਵਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਾ ਂਰਨੱਕੇ ਰਨੱਕੇ ਰੁਟੀਨਾ ਂ
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਰਹਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ੀ ਹੋਰ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਰਵਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸਹਾਲੀ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਟੀਮ ਵਿਕ
ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਿਲ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਿਾਣੇ ਦੇ ਮੇਨੂ ਦੀ 
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਸੁਿੱਪਿਅਤ ਮਪਹਸੂਸ 
ਕਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਾ ਂਦਾ ਆਤਮ ਪਵਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਹੋਿ ਜੁੰਮੇਵਾਿੀ ਦੇ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਕ ਉਹ 
ਪਕਹੜੀਆ ਂਸਬਜੀਆ ਂਜਾ ਂਪਮਠਾਆਈਆ ਂਲੈਣਾ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ! 

ਛੋਟੀਆ-ਂਛੋਟੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਿਾਤ ਦੇ ਿਾਣੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾ,ਂ ਪਕਉਂ ਨਾ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿੁੱਛੋ ਪਕ ਉਹ ਪਕਸ ਪਵਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਿ ਚਿਚਾ ਨੂੰ ਉਸ' ਪਵਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਿਤ ਿੱਿੋ। ਇਹ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਧੇਿੇ ਪਨਯੰਤਿਣ ਪਵੱਚ ਮਪਹਸੂਸ ਕਿਨ ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਿਦਾ ਹੈ। 

 ਜੁੰਮੇਵਾਿੀ 

ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾ ਂਭਾਵੇਂ ਇਹ, 

ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਿਪਹਿ ਦਾ ਿਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਂ

ਿਾਤ ਦਾ ਿਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਜ 

'ਤੇ ਿਲੇਟਾ ਂਅਤੇ ਕਟਲਿੀ ਪਕਵੇਂ ਜੋੜਨੀ ਹੈ 

ਇਸ ਬਾਿੇ ਸਿੱਸ਼ਟ ਪਨਿਦੇਸ਼ ਪਦਓ। ਉਹ 

ਮੇਜ ਦੇ ਿਾਕੇ ਅਤੇ ਹਿ ਪਕਸੇ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ 

ਜੁੰਮੇਵਾਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿ ਿੋਜ ਪਬਨਾ ਂ
ਉਲਝਣਾ ਦੇ ਥੋੜ੍ਾ ਸਮਾ ਂਪਬਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ 

ਕਿੋ। ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਵੇਿੋ, ਪਕ ਉਹ ਕੀ ਕਿ ਿਹੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 
ਪਵੱਚ ਪਦਲਚਸਿੀ ਲੈ ਿਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ 

ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਿਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਕ ਉਹਨਾ ਂ
ਦੀਆ ਂਿੁਚੀਆ ਂਅਤੇ ਲੋੜਾ ਂਮਹੱਤਵਿੂਿਨ 

ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ।

ਪਦਲਚਸਿੀ ਲਓ
ਕ੍ਰਮ

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਕ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਜੁੱਤੇ ਿਾਉਣ ਦਾ ਕ੍ਰਮ 

ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਿੱਪਿਅਤ ਮਪਹਸੂਸ 

ਕਿਨ ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿ 

ਵਾਿ ਿੱਬੇ ਿੈਿ ਨਾਲ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਪਿਿ 

ਇਹੀ ਕਿਦੇ ਿਪਹਣ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਪਜਹੀ 

ਸ਼ਾਤਂੀ ਪਮਲਦੀ ਹੈ। 

 ਸੁਝਾਅ

ਤੁਸੀਂ ਹੇਟਾ ਂਸਾਿੇ ਉਮਿ ਸਮੂਹਾ ਂਲਈ ਸਾਡੇ 

ਸਾਿੇ ਮਦਦਗਾਿ ਸੁਝਾਅ ਿੜ੍ ਸਕਦੇ ਹੋ

Parentclub.scot

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਿਹੋ ਅਤੇ  

ਨਵੀਨਤਮ ਖ਼ਬਿਾ ਂਅਤੇ ਟਲੂ ਲਈ  

#FamilyWellbeing ਨੂੰ ਿਾਲੋ ਕਿੋ।


