
کھیلیں   کھیل  ایک  ہم  کر  مل  آؤ  ” :دیں  موڑ  طرف  کی

)بچوں کی تربیت( پیرنڻنگ  -19کوویڈ

برا رویہ 

ہر بچه کبھی نه کبھی بدتمیزی کرسکتا ہے- خاص طور پر جب وه تھکا ہؤا ہو،بھوکا ہو، خوفزده ہو یا نیا نیا خود مختار ہو 
رہا ہو- جب ہم ان کے ساتھ گھروں میں مقید ہوں تو اس صورتحال میں ہم باآسانی آپے سے باہر ہو سکتے ہیں

توجہ ہڻانے کی کوشش کریں   کریں اور سوچیں  توقف

ان   اور  کریں  کوشش  کی  بھانپنے   جلدی  کو  بدمزاجی  کی  بچوں

دیں  کرا  مبذول  طرف  کی  بات  اچھی  کسی  کر  ہڻا  توجہ  کی

جیسے ہی وہ  !بدتمیزی شروع ہونے سے پہلے ہی روک دیں

چیز  مزیدار  اور  دلچسپ  کسی  توجہ  کی  ان  لگیں،  ہونے   چین  بے 

لیے   کے   سیکنڈ   دس  ہے؟  رہا  چاہ  جی  کو  چالنے 

اب    -کھینچیں  سانس  گہری  گہری  مرتبہ  پانچ  رکیں،

 کوشش  کی  سمجھانے   ساتھ  کے   مزاج  ڻھنڈے   “نسبتا

کریں 

درجہ  حد   ترکیب  یہ  کہ  ہے   کہنا  کا  والدین  الکھوں

 آمد ہے  کار

و عواقب سمجھائیں  نتائج

دفعہ   اگلی  کو  ان  نتیجہ  برا  کا  فعل  بھی  کسی  کے  بچوں

دیکھ   کو  انجام  -ہے   ہوتا  مددگار  میں  بننے   دار  ذمہ  زیادہ

یہ طریقہ چیخنے  -کر وہ زیادہ بہتر سیکھ جاتے ہیں

ہے   موثر  زیادہ  کہیں  نسبت  کی  پیٹ  مار  یا  چالنے 

کے   مشوروں 

تین   پہلے  

 کا   صفحات   
جاری   استعمال 
 رکھیں 

  (Tips 1-3)

 
کی   کام  اچھے   گزارنا،  وقت ساتھ  کے  بچے   ایک  میں  وقت  ایک

برے   کے   بچوں  بھی  سب  یہ  معموالت،  مستقل  اور  کرنا،  تعریف

گے   ہوں  ثابت  معاون  میں  کرنے   کم   کو  رویوں

دیں،   داریاں  ذمے  چھوڻی  چھوڻی  کو  عمروں  نو  اور  بچوں  اپنے 

 ان  تو  جائیں   ہو  کامیاب  وہ  جب   پھر  اور  -سکیں  نبھا  وہ  کہ  ایسی

خوب تعریف کریں   کی

کہ   دیں  موقع  کو  بچوں  اپنے   پہلے   سے  کرنے   سرزنش

 سکیں   کر  عمل  پر  ہدایات  ہوئ  بتائی  کی  آپ  وہ

نتائج پرسکون انداز سے سمجھانے کی کوشش کریں 

کر   عملدرآمد  مکمل آپ پر جس ہو ایسی سرزنش  ہمیشہ

کے   ہفتہ  پورے   آپ  سے   بچے   نوعمر  کسی مثال    -سکیں

کے   گھنڻے  ایک  سکتے،  کر  نہیں  ضبط  فون  موبائل  لیے 

 ہے   پسندانہ  حقیقت   زیادہ  بندش  لیے 

موقع   کو  اس  تو  جائے   ہو  مکمل  سرزنش  کی  بچے   جب

تعریف   کی  اس  پھر  اور  کرے،  کام  اچھا  کچھ  وہ  کہ  دیں پیرنڻنگ   ( بچوں   کی   تربیت )   کے   بارے میں   مزید   معلومات   کے   لئے یہاں  کلک کریں: 
کریں 

Parenting 
tips from 

WHO 

Parenting 
tips from 
UNICEF 

In worldwide EVIDENCE- 
BASElanguages 

The mark “CDC” is 
owned by the US Dept of 
Health and Human 
Services and is used 
with permission. Use of 

this logo is not an 
endorsement by HHS or 
CDC of any particular 
product, service, or 
enterprise. 

Parenting for Lifelong Health is supported by the UKRI GCRF Accelerating Achievement for Africa’s Adolescents Hub, the European Research Council (ERC) under the European Union’s Seventh Framework Programme and the Horizon 2020 
Research and Innovation Programme, Oxford University Innovation GCRF Sustainable Impact Fund, UNICEF, the Leverhulme Trust, the Economic and Social Research Council, WHO, CIDA, the National Research Foundation of South Africa, 
Ilifa Labantwana, Rand Merchant Bank Fund, the ApexHi Charitable Trust, the John Fell Fund, the Evaluation Fund, the UBS Optimus Foundation, USAID-PEPFAR, the Wellcome Trust, Grand Challenges Canada and Wellspring Advisors.

Translation by Protection and Help of Children Against Abuse & Neglect (PAHCHAAN) www. pachaan.info. 

4
 

 

  

 
 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://covid19parenting.com/
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs
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