ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਬੰ ਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਲਗਾਅ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖੋ)।

1ਲਾ ਮਹੀਨਾ

2ਰਾ ਮਹੀਨਾ

• ਅੱ ਖਾਂ ਦਾ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ

•	ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

• ਰੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਨਿਰੰ ਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

• ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ

• ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ

• ਉੱਚੀ ਹੱ ਸ ਸਕਦਾ ਹੈ

• ਘੱ ਟ ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਉਤੇਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ

• ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ

• ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਅਜਨਬੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰ ਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ

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

• ਲੋ ੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਂਦਾ ਹੈ

•	ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ

4ਥਾ ਮਹੀਨਾ

5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ

6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ

•	ਨਿਰੰ ਤਰ ਰੋਣਾ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

•	ਸਿਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਲ ਮੋੜਦਾ ਹੈ

•	ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

• ਗੁਦਗੁਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱ ਸਦਾ ਹੈ

• ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ
ਧਕੇਲ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ

• ਮੂਡ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ

• ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
• “ਮੈਨੰ ੂ ਚੁੱ ਕੋ” ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ
ਬਾਹਵਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ
• ਸਮਾਜਕ ਇੰ ਟਰਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ

ਬ੍ਰੇਨ ਬਿਲਡਰ

• ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ
ਬੱ ਚੀ ਨੂੰ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿਓ।
•	ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁਸਕਰਾਓ ਅਤੇ ਅੱ ਖਾਂ
ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੰ ਪਰਕ ਬਣਾਓ।
• ਉਸ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਛੂਹੋ ਅਤੇ ਚਮੜੀ-ਨਾਲ-ਚਮੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਲਾਡ
ਪਿਆਰ ਕਰੋ।
• ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ।
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3ਰਾ ਮਹੀਨਾ
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ਖਤਰਾ

ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ, ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰ ਟਾਂ ਲਈ ਵੀ,
ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦਿਮਾਗੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਅੰ ਨ੍ਹਾਪਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਤੱ ਕ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸਦੇ ਰੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ
ਨਜਿੱ ਠਣਾ ਸਿਖੇ।

• ਅਜਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ
• ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ

ਇੱ ਕ ਨਵੇਂ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਸੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੋਜ
ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ ਹਰ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਬੱ ਚੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਜੱ ਫੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰੋਣ ਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿਓ।

ਮੇਰੀ ਸੱ ਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱ ਚੀ ਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਿੜਚਿੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱ ਚ
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਵਿੱ ਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਵਿੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

