
 

 

 

ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਵੋ…
ਿਰਸ਼ਤੇ ਅਿਹਮ ਹਨ!

ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਾਤਮਕ ਿਵਕਾਸ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਿਰਸ਼ਤੇ ਬਣਾਊਣ 
ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਾਤਮਕ ਿਵਕਾਸ 
ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਭ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਬੁਿਨਆਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ 
ਦੇ ਲਈ ਸੱਚ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥਤਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਿਸੱਖਣ, ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿਸੱਖਣ 
ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੰੂ ਿਦਖਾਉਣ 
ਅਤੇ ਅਪਵਾਦ ਨੰੂ ਅਮਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ। ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੁਨਰ 
ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਅਿਹਮ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ 
ਿਰਸ਼ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰੀ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਿਦਨ, ਹਰ 
ਜਗ੍ਹ ਾ ਤੁਸੀ ਹੋ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਪਤਾ / ਬੱਚੇ ਿਵੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ, 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਲੋੜ ਹੈ ਦੇਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ । 

ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ 
ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ! 
ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 
ਦਖਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੋਕਸ 
ਹੈ। Early Start ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾ ਿਕ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ 
ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਿਵਲੱਖਣ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ 
ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸੇਵਾ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਊਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਾਵੇਗਾ ਤਾਿਕ ਤੁਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 
ਹੁਨਰ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੋ 
ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਭ ਤਂੋ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਅਸੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ, ਹਾਂ ਿਕ ਪੋਸ਼ਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀ 
ਹੰੁਦਾ! ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਿਜਹੜੇ ਮੰਧ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ 
ਹੈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਵੱਈਆ, ਸੰਚਾਰ 
ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਨੰੂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ Early Start ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈ! ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਹਰ ਿਦਨ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਕਵਂੇ, ਇਹ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਾਗੇ!

ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਵਕਾਸ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੰੂ ਦੇਖੋ: 
http://earlystartneighborhood.ning.com/ssip-resources/TaMvideo

ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ, ਮਿਹਫੂਜ, 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਆਪਣਾਪਨ ਅਤੇ ਿਪਆਰ  
ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਵਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ !

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ, ਗਾਊਣ, 
ਪੜ੍ਹਨ  ਅਤੇ ਹੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਮੰਟ 

ਲਵੋ।
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ਯਾਦ ਰੱਖੋ…

ਤੁਸੀ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ…

ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ…

ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਅਿਧਆਪਕ ਹੋ! ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤਂੋ ਸਭ ਤਂੋ ਵੱਧ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ… ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡ ਤਂੋ! ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇੱਕ 
ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਿਦਓ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋਵੇ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸ਼ਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 
ਿਮੰਟ ਿਦਉ। ਤੁਸੀ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ, "ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ ਸਮਂੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਿਕ ਮਂੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਕਵਂੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ" ਆਪਣੀ ਹੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ 
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਣਾਅ, ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਿਚੰਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਿਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰੋ।

Developed with the support of the California Interagency Coordinating Council (ICC) on Early Intervention
and the Early Start Comprehensive System of Personnel Development. Early Start is implemented by the
Department of Developmental Services

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੁਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਵਾਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਆਂ, 
ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਭਾਵ, ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਹੋ। ਿਜਵਂੇ, “ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੰੁ 
ਿਨਰਾਸ਼ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਤੰੁ ਆਪਣੇ ਿਖਡੌਣੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੰੁਚ ਸਿਕਆ।“

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਰ੍ਹੋ  ਜੋ ਤੁਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਸਨੰੂ ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ 
ਇੱਕ ਪਲ ਲਗਾਓ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਖਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰੋ ਿਜਵਂੇ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਕੜਨਾ, ਝੁਲਾਓਣਾ, ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਖਡੌਣਾ ਜਾਂ ਕੰਬਲ ਿਲਆਉਣਾ, ਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੁਖਵਾਂ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਉਣਾ।

ਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਿਸਹਤਮੰਦ ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ: ਡੰੂਘੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਚਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਿਗਣਤੀ, ਬੁਲਬਲੇ ਫੁਲਾਉਣਾ, 
ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਮਿਲਆਂ ਵਾਂਗ ਨਚਣਾ। ਪੱੁਛੋ ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਜੱਫੀ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਵੋ: ਮੁਸਕਾਨ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣਨਾ, ਪੜਨਾ, ਗਾਉਣਾ, ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਿਨਕਸ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕੋ।

ਆਪਣੀ Early Start ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ!

ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਥੱਿਕਆ, ਿਪਆਸਾ, ਭੱੁਖਾ ਜਾਂ ਬੇਆਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਿਵਵਹਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਨਵ ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਜਹੜਾ 
ਿਵਵਹਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਉਸ 
ਲਈ ਿਕਵਂੇ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਕਵਂੇ ਪ੍ਰ ਗਟ ਕਰੋ 
ਗੇ ਿਕ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਿਪਆਰੇ 
ਹਨ?

ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਲਈ 
ਿਕਵਂੇ ਪ੍ਰ ਤੀਕੀਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 
ਵੀ ਿਚੰਤਾ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼, ਉਦਾਸ, ਮਾਯੂਸ, 
ਡਿਰਆ ਜਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ?

ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਿਸ਼ਸ਼ੂ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ 
ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਸੱਖ ਿਵੱਚ ਿਕਵਂੇ 
ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ?


