ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਲਗਾਅ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ
ਲਗਾਅ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ
ਕਰੀਬੀ ਬੰ ਧਨ। ਇਹ ਬੰ ਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌੌਰਾਨ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਤਵੱ ਜੋ
ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋ।
ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਲਗਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਅਜੀਵਨ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ
ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱ ਚੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੱ ਡੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਚੰ ਗੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ
ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ
ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿੱਘੇ ਅਤੇ
ਇਕਸਾਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਅ ਵਿਕਸਤ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਰੋਣ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਸ
ਨੂੰ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹੋ
ਕਿ ਉਹ ਦਿਲਾਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱ ਚ ਨਿੱਘੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ
ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ

ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦਾ ਸੰ ਪਰਕ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ
ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੰ ਧਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਢੰ ਗ
ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਛਾਤੀ
ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱ ਧ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ

ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਲਗਾਅ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ
•	ਸੁਣੋ, ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ
ਲੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਦੀ ਹੈ।
• ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨੇਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰੋ।
• ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋ
ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰੋ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ

ਜਦਕਿ ਬੱ ਚੇ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ
ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਨਾ -ਨਾਨੀ/
ਦਾਦਾ - ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਡੇਕਅ
ੇ ਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਲਗਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ
ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰ ਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਬੰ ਧਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ।

• ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਸਾਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰੋ।
• ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕਰੋ,
ਮੁਸਕਰਾਉ ਅਤੇ ਗਲਬਾਤ ਕਰੋ।
ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ
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