
ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ   •   ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ1

ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਵਕਾਸ

1ਲਾ ਮਹੀਨਾ

4ਥਾ ਮਹੀਨਾ

2ਰਾ ਮਹੀਨਾ

5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ

3ਰਾ ਮਹੀਨਾ

6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਜਵਕਸਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਭਰੋਸੇ, ਜਪਆਰ ਅਤੇ ਦੂਸਜਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਿੋੜਨ ਬਾਰ ੇਜਸਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਲਗਾਅ ਜਵਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਜਦਮਾਗ ਦਾ ਜਵਕਾਸ ਦੇਖੋ)। 

• ਜਚਹਜਰਆ ਂਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

• ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ 

• ਤੁਹਾਡ ੇਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ

• ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆ ਂਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਂਦਾ ਹੈ

ਬ੍ੇਨ ਵਬਲਡਰ
•  ਿਦੋਂ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ 

ਬੱਚੀ ਨੰੂ ਲਾਡ ਜਪਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਦਲਾਸਾ ਜਦਓ। 

• ਿਦੋਂ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹ ੈਤਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁਸਕਰਾਓ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ 
ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਓ। 

• ਉਸ ਨੰੂ ਫੜੋ, ਛੂਹ ੋਅਤੇ ਚਮੜੀ-ਨਾਲ-ਚਮੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਲਾਡ 
ਜਪਆਰ ਕਰੋ।

• ਉਸ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਵਗਾੜਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੋਿ 

ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਬਹੁਤ ਜਪਆਰ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹਰ 
ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਜਬਹਤਰ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੰੂ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੀਆਂ ਿੱਫੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰੋਣ ਤੇ 
ਉਸ ਨੰੂ ਜਦਲਾਸਾ ਦੇਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਜਦਓ।

• ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ

• ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ

• ਘੱਟ ਿਾਂ ਵੱਧ ਉਤੇਜਿਤ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ

• ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਰੋਣਾ ਦੇਖੋ)

ਖਤਰਾ
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਹਲਾਉਣ, ਕੁਝ ਹੀ ਸਜਕੰਟਾਂ ਲਈ ਵੀ, 

ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਜਦਮਾਗੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਅੰਨ੍ਹ ਾਪਣ ਿਾਂ ਮੌਤ ਤੱਕ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਜਵਅਕਤੀ ਉਸਦੇ ਰੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ 
ਨਜਿੱਠਣਾ ਜਸਖੇ।

ਪਵਰਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੰੂ 

ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਆਦਾ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜਚੜਜਚੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ 
ਨੰੂ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਜਵਗਾੜ ਰਹ ੇਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਿਾਣਦੀ ਸੀ ਜਕ ਇਹ ਸੱਚ 
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਲ ਜਧਆਨ ਦੇਣ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਜਵੱਚ ਜਵਕਸਤ ਹੋਣ ਜਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• ਰੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਰੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

• ਉੱਚੀ ਹੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ

• ਮਾਤਾ-ਜਪਤਾ ਅਤੇ ਅਿਨਬੀਆ ਂਜਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੰੂ ਿਾਣਦਾ ਹੈ

• ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਜਦੰਦਾ ਹੈ

• ਜਨਰੰਤਰ ਰੋਣਾ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਰੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ

• ਗੁਦਗੁਦੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਸਦਾ ਹੈ

• ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

• “ਮੈਨੰੂ ਚੁੱ ਕੋ” ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ 
ਬਾਹਵਾਂ ਜਹਲਾਉਂਦਾ ਹੈ

• ਸਮਾਿਕ ਇੰਟਰਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ

• ਜਸਰ ਨੰੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਲ ਮੋੜਦਾ ਹੈ

• ਉਸ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ 
ਧਕੇਲ ਜਦੰਦੀ ਹੈ

• ਜਚਹਰ ੇਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

• ਮੂਡ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ

• ਅਿਨਬੀਆ ਂਨਾਲ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈਿਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਡਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ

• ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਜਕਜਰਆ ਕਰਦੀ ਹੈ

• ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਜਤਜਬੰਬ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ

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