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ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਲਗਾਅ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ

ਸਿਹਤਮੰਦ ਲਗਾਅ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਅਜੀਵਨ ਸਿਹਤ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ 
ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੰੂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿ ਉਹ 
ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਸਜਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਿ ਨੰੂ 
ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾਤਮਿ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਿ ਸਿਹਤ ਸਵਿਿਤ ਿਰਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ 
ਸਰਸ਼ਸਤਆਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਿਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਿੇ ਪਾਿੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 
ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਿਰਨ ਲਈ ਸਵਸ਼ਵਾਿ ਹੋਣ ਸਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਿਰਦਾ ਹੈ। 

ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨੱਘੇ ਅਤੇ 
ਇਿਿਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਸਿਸਰਆ ਿਰਦ ੇਹੋ, ਤੁਿੀਂ ਲਗਾਅ ਸਵਿਿਤ 
ਿਰ ਰਹ ੇਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜ ੇਤੁਿੀਂ ਉਿਦੇ ਰੋਣ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਿ 
ਨੰੂ ਲਾਡ ਸਪਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਿਰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਉਿ ਨੰੂ ਦਰਿਾ ਰਹ ੇਹੋ 
ਸਿ ਉਹ ਸਦਲਾਿੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਤੇ ਸਨਰਭਰ ਿਰ ਿਿਦੀ ਹੈ। 

ਸਦਮਾਗ ਦੇ ਸਵਿਾਿ ਸਵੱਚ ਸਨੱਘੀਆਂ ਅਤੇ ਇਿਿਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸਿਸਰਆਵਾਂ 
ਰਾਹੀਂ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦੀ ਸਿਹਤ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਸਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹ ੈਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ।ੋ 

ਲਗਾਅ ਕੀ ਹੈ? 
ਇੱਿ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਸਵਚਿਾਰ 
ਿਰੀਬੀ ਬੰਧਨ। ਇਹ ਬੰਧਨ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌੌਰਾਨ ਸਵਿਿਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਪਆਰ, ਤਵੱਜ ੋ
ਅਤੇ ਇਿਿਾਰਤਾ ਦਰਿਾਉਂਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ 
ਵਸਹਤਮੰਦ ਲਗਾਅ ਵਕਿੇਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ

• ਿੁਣੋ, ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਿਮਝਣ ਦੀ ਿੋਸਸ਼ਸ਼ ਿਰੋ ਸਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂ
ਲੋੜਾਂ ਬਾਰ ੇਸਿਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਦੀ ਹੈ। 

• ਉਿ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨੇਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਸਿਸਰਆ ਿਰੋ।

• ਉਿ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਿੀਂ ਿਰ ਿਿੋ 
ਪ੍ਰਤੀਸਿਸਰਆ ਿਰੋ।

• ਉਿ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਸਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਸਿਸਰਆ ਿਰੋ।

• ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਨਾਲ ਅਿਿਰ ਲਾਡ ਸਪਆਰ ਿਰੋ, 
ਮੁਿਿਰਾਉ ਅਤੇ ਗਲਬਾਤ ਿਰੋ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ
ਜਦਸਿ ਬੱਚ ੇਆਮਤੌਰ ਤ ੇਆਪਣ ੇਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਦੇ 

ਨਾਲ ਿਰੀਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਹੁੰ ਦ ੇਹਨ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਨਾਨਾ -ਨਾਨੀ/
ਦਾਦਾ - ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਡੇਿਅੇਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਿਮਤੇ ਹੋਰ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲਗਾਅ ਹੋ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦਾ 
ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ  
ਹ ੈਸਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਿਦਾ ਬੰਧਨ ਿਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵਗੇਾ। 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ
ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦਾ ਿੰਪਰਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇ

ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਿ ਬੰਧਨ ਸਵਿਿਤ ਿਰਨ ਦਾ ਿ੍ਰੇਸ਼ਠ ਢੰਗ 
ਹੈ। ਉਹ ਉਿ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਿਰਦਾ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਸਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਛਾਤੀ 
ਦਾ ਦੱੁਧ ਪੀਣ ਨੰੂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਿਾਨ ਬਣਾ ਿਿਦਾ ਹੈ।

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_brain-development-pa.pdf
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