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ہيں اور حدود کو پار کرنے کی کوشش کرتے ہيں۔ يہ سب  ےی جانچ کرتے ہيں جو آپ متعين کرتتمام بچے کبهی کبهی ان حدود ک
بچے اس طرح اس لئے پيش آتے چهوڻے پلنے بڑهنے، سيکهنے اور ايک آزاد شخص بننے کا حصہ ہے۔ يہ ياد رکهنا اہم ہے کہ 

يا آپ کو پريشان کرنے  ہے ں تاکہ ان کی ضرورتيں پوری کی جائيں۔ رونا يا نہ سونا ان کے شرير ہونے کی وجہ سے نہيں ہوتاہي
سکتے ہيں جو انہيں پسند نہيں ہے يا پوتڑے کی تبديلی سے کسمسا  کو تهوک بڑے بچے ايسے کهانے کے لئے نہيں کيا جاتا ہے۔

کر ں وه اس واحد انداز ميں اپنی پسند اور ناپسند کے بارے ميں بتانے کی کوشش ہے جو وه سکتے ہيں۔ جو کچه بهی وه کر رہے ہي
 ہيں۔ سکتے

ساده سی چيزوں کے ساته مربوط کی جا سکتی ہيں جيسے تهکان يا بهوک، توجہ چاہنا، بچہ دشوار گزار رويہ کی بہت سی وجوہات 
عاجز اور ناکام  اس وجہ سے يا وه) گهر ميں کوئی نيا بچہ يا ی نرسریامکانی طور پر نئ(کی زندگی ميں کوئی دشوار گزار مرحلہ 

 جو وه آپ کو بتانا چاہتے ہيں۔ الفاظ ميں نہيں بيان کر سکتے محسوس کر سکتے ہيں کيوں کہ وه ان چيزوں کو

نہيں، ان کے پ ان کے ہيں۔ ان سے کہيں کہ آ ےجب وه آپ کے ساته غلط رويہ اپنا رہے ہوں تو آپ مثبت تاثر کا استعمال کر سکت
اس طرح وه خود کو ايک شرير فرد کے طور پر نہيں ديکهيں گے اور جانيں گے کہ وه جس انداز  پريشان ہيں۔ رويہ کے تعلق سے

ميں عمل کرتے ہيں وه اسے تبديل کرنے کا اختيار رکهتے ہيں۔ ان کی زندگيوں ميں حدود اور اصول متعين کرنا آپ پر منحصر 
ڑهنے کے ساته بدل جائے گا۔ اپنے پيرنڻنگ کے طريقوں کے بارے ميں شروع ہی ميں اپنے پارڻنر سے بات ہے، جو ان کے ب
 ۔اصولوں پر کاربند رہيںيکساں نوں کريں تاکہ آپ دو

کبهی کبهی انہيں بس کچه انفرادی وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہيں اپنی پوری توجہ ديں، جس ميں توجہ پهيرنے والی کوئی 
ں، ان کے ساته کهيليں، ان کے سامنے پڑهيں يا بس ہوں۔ ان سے اس بارے ميں بات کريں کہ وه کيسا محسوس کرتے ہي چيزيں نہ

 گلے لگانے سے لطف اندوز ہوں۔

1. 
 ہے۔ ره کرتا ہے اور يہ پريشان کنميرا بچہ بہ آواز بلند، جارحانہ بد مزاجی کا مظاہ

2. 
 ہ آيا ايک بچہ کا رويہ طبعی ہے يا يہ کسی رويہ جاتی خلل کی عالمات ہيں۔مشکل ہوتا ہے ک کبهی کبهی يہ اندازه لگانا

3. 
 يا نرسری نرس سے بات کريں۔صحت اگر آپ فکرمند ہيں تو اپنے معائنہ کار 

 
 

 چلنا پهرنا سيکهنے کی عمر والے بچہ کی بد مزاجی



پهرنا سيکهنے  شروع ہو سکتی ہے اور چار سال کی عمر ميں کم ہو سکتی ہے۔ چلنامہينے کی عمر ميں  18بد مزاجی تقريبا 
بد مزاجی اکثر اس وقت پيش آتی ہے جب کوئی بچہ اتنے واضح انداز ميں کوئی بات نہ کہہ پا رہا ہو  کی عمر والے بچہ کی

بد مزاجی ہونے کا ر ہو سکتی ہے۔ ان کی ناکامی بد مزاجی کی صورت ميں ظاہ جتنے واضح انداز ميں وه کہنا چاہتا ہے۔
يہ عام طور پر مصروف، عوامی امکان خاص طور پر اس وقت ہوتا ہے جب بچہ تهکا ہوا، بهوکا، يا بے چين ہوتا ہے۔ 

 مقامات پر پيش آتی ہے جو بہت پريشان کن ہو سکتا ہے اور والدين کے تناؤ ميں اضافہ کر سکتا ہے۔

ے بچہ کو کهانے کی ضرورت ہے يا آرام کی۔ اپنے بچہ کو توجہ ديں اور اگر ممکن پرسکون رہيں اور سوچيں کہ آيا آپ ک
اپنے بچہ کے احساسات کو  ۔ ہار نہ مانيں، ليکنطريقہ تالش کريںان کی توجہ ہڻانے کا کوئی پرسکون جگہ يا ايک ہو تو 

 اپنے بچہ کی تعريف کريں۔ بعد ميں پرسکون ہونے کے لئےسمجهنے کی کوشش کريں۔ 

 :ا پهرنا سيکهنے کی عمر والے بچہ کے رويہ سے متعلق مفيد اشاراتچلن
 ہيں، انہيں گلے لگائيں۔ ےان سے کہيں کہ آپ ان سے پيار کرت چلنا پهرنا سيکهنے کی عمر والے اپنے بچہ کو وقت ديں، •
ال واال کپ ليں گے يا الل کيا آپ ني'کی کوشش کريں مثال  آزادی دينےانہيں بہت ساده سے اختيارات کا انتخاب کرنے کی  •

 'واال؟
 واضح، ساده اصول اور معموالت رکهيں۔لڑائيوں کی ضرورت کو کم کرنے کے لئے  •
ہيں اور جب بهی ممکن ہو  ےجس کی آپ حوصلہ افزائی کرنا چاہت ہر اس چهوڻے سے چهوڻے رويہ کی تعريف کريں •

 ۔کو نظرانداز کريں معمولی برے رويوں
کيوں کہ اس کا مطلب يہ ہے کہ اس کے  انداز کرنے کی کوشش کريں جو آپ کو پسند نہيں ہے،ايسے رويہ کو نظر  •

 دہرائے جانے کا امکان کم ہے۔
اور محسوس کرنے کی  احساسات کو سمجهنےاگر وه بد مزاجی کا مظاہره کرتے ہيں تو ہار نہ مانيں، ليکن اپنے بچہ کے  •

 ۔'شان ہوميں ديکه سکتی ہوں کہ تم پري' -کوشش کريں 
پرسکون اور معقول کو ايک گہرا سانس ليتے ہوئے اور کوئی رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے انتظار کرتے ہوئے خود  •
 يں۔کهر
مزيد خراب ہميشہ رويہ اور اس کی بد مزاجی کو  عمر کے بچہ کے ےپهرنا سيکهنے وال پڻائی آپ کے چلناياد رکهيں کہ  •

 ے خوف زده ہو سکتا ہے۔اور اس سے آپ کا بچہ آپ س کرتی ہے
 يا کسی پرسکون جگہ ميں ہونے کی ضرورت ہے۔ديکهيں کہ آيا آپ کے بچہ کو کهانے يا آرام کرنے  •
 اپنے بچہ کی تعريف کريں۔ بعد ميں پرسکون ہونے کے لئے •

 

 


