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ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

ਵਦਮਾਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਕਚਆਂ ਦੇ ਕਿਿਾਸ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਕਿਿੇਂ 
ਕਦੱਤਾ ਜਾਿੇ, ਅਸੀਂ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਬੁਕਨਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ: 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸੁਖਾਿਾਂ, ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਅਤੇ ਕਸਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਯਿੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਖਾਣ ਲਈ 
ਿਾਫੀ ਪ੍ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਕਚਆਂ ਦੇ ਕਦਮਾਗਾਂ ਦੇ ਕਨਰਮਾਣ ਬਾਰ ੇਿੀ?

ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਸਦੇ ਵਦਮਾਗ 
ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਇੱਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਨੁਭਿ ਕਦਮਾਗ ਦੀ ਸਰੀਰਿ ਬਣਤਰ ਲਈ 
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦਕਿ ਹਰੇਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਿਾਸ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਤੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਿ ਕਸਹਤਮੰਦ ਕਦਮਾਗ ਸਾਰ ੇ
ਖੇਤਰਾਂ ਕਿੱਚ ਕਿਿਾਸ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਕਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ 
ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਿਨ ਦੇ ਪਕਹਲੇ ਕਦਨਾਂ, ਮਹੀਕਨਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ 
ਕਿੱਚ ਕਦਮਾਗ ਦੇ ਕਸਹਤਮੰਦ ਕਿਿਾਸ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਸਭ 
ਿੁਝ ਿਰਨਾ ਜ ੋਤੁਸੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ,ੋ ਉਸ ਨੰੂ ਸਮੁੱ ਚੀ ਚੰਗੀ ਕਸਹਤ 
ਿਾਲੇ ਜੀਿਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਕਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।

“ਸਰਿ ਐਡਂ ਵਰਟਰਨ” ਇੰਟਰਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹਨ?
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿੀ ਗੱਲਬਾਤ ਿਰਦਾ ਹੈ ਿਲ ਕਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 
ਕਨੱਘ, ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਤੀਕਿਰਆ ਿਰਨਾ। ਇੱਿ 
ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਚਿਾਰ ਇੱਿ ਟੈਕਨਸ ਦੀ ਗੇਮ 
ਦੀ ਿਲਪਨਾ ਿਰੋ। ਪਰ ਗੇਂਦ ਨੰੂ ਇੱਿ ਨੈੱਟ ਦ ੇਆਰਪਾਰ ਅਗੇ ਅਤੇ 
ਕਪੱਛੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਿੱਖ ਿੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਚਾਰ, ਕਜਿੇਂ 
ਕਿ ਸਪਰਸ਼, ਆਿਾਜ਼ਾਂ, ਸ਼ਬਦ, ਮੁਸਿਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਿ, 
ਭੇਜਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਦ ੇਹਨ।

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਿਾਲੀਆ ਂਮੁੱ ਖ ਗੱਲਾਂ
ਮੁਢਲੇ ਅਨੁਭਿ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਕਦਮਾਗ ਨੰੂ ਆਿਾਰ 

ਦੇਣ ਕਿੱਚ ਇੱਿ ਿੱਡੀ ਭੂਕਮਿਾ ਕਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਦਮਾਗ ਦਾ 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਿਾਸ ਬਾਿੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਕਿੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੇ 
ਿਾਿੇ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਕਦੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਦਮਾਗ  
ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਵਕਿੇਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ?
ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨਾਲ ਸੰਚਾਰ (ਗੱਲਬਾਤ) ਿਰਿੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਕਦਮਾਗ 
ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਿਰਨ ਕਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਮਾਹਰ ਬੱਚੇ 
ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਿਾਲੇ ਕਿਚਿਾਰ ਕਦਮਾਗ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਿਰਨ 
ਿਾਲੇ ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਪਲਾਂ ਨੰੂ “ਸਰਿ ਐਡਂ ਕਰਟਰਨ” (serve and return) 
ਇੰਟਰਐਿਸ਼ਨ ਿਕਹੰਦੇ ਹਨ। 

ਸਰਿ ਐਡਂ ਕਰਟਰਨ ਇੰਟਰਐਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਕਦਮਾਗ ਲਈ 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਕਨਆਦ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਿਰਨ ਕਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦ ੇ
ਹਨ - ਅਤੇ ਭਕਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਿਾਸ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਕਦੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਿ ਐਡਂ 
ਕਰਟਰਨ ਇੰਟਰਐਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਚਿਾਰ ਲਗਾਅ 
ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਿੀ ਿਰਦ ੇਹਨ (ਲਗਾਅ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਿਰਨਾ ਦੇਖੋ)।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿੱਚ, ਇਹ ਪਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਿਹੀਨ ਪ੍ਤੀਤ ਹੋ 
ਸਿਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੁਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਿ ਐਡਂ 
ਕਰਟਰਨ ਇੰਟਰਐਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਕਦਮਾਗ ਕਿੱਚ ਨਿੇਂ ਸੰਬੰਿਾਂ 
ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਿਰਨ ਕਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕਸੱਖਣ 
ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਿਰਦ ੇਹਨ।

ਹਰੇਿ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਇੰਟਰਐਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਕਿਿਾਸ ਲਈ ਕਸਹਤਮੰਦ ਨੀਂਹ ਕਿੱਚ ਇੱਿ ਹੋਰ ਇੱਟ ਹੈl ਇੱਿੱਠੇ 
ਕਮਲ ਿੇ, ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਸੱਖਣ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਨਕਜੱਠਣ ਤੋਂ 
ਕਸਹਤਮੰਦ ਕਰਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੱਿ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਚ ਿਾਮਯਾਬੀ ਲਈ 
ਕਤਆਰ ਿਰਦ ੇਹਨ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਤਿੱਜ ੋਦੇ ਿੇ 

ਕਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਿਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਉਹ ਬੁਰਾ ਕਿਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ। ਉਹ 
ਿੇਿਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੰੂ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ। ਤੀਬਰ ਰੋਣ ਨਾਲ ਕਿਿੇਂ ਨਕਜੱਕਠਆ ਜਾਿੇ ਬਾਰ ੇਕਿਚਾਰਾਂ 
ਲਈ, ਰੋਣਾ ਦੇਖੋ। 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ
ਦ ਿਨੇਡੀਅਨ ਪੀਕਡਆਟਕਰਿ ਸੁਸਾਇਟੀ (The 

Canadian Paediatric Society) 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 
ਦੇ ਬੱਕਚਆਂ ਲਈ ਿੋਈ ਸਿ੍ੀਨ ਟਾਇਮ ਨਹੀਂ ਦੀ ਕਸਫਾਰਸ਼ 
ਿਰਦੀ ਹੈ। ਸਿ੍ੀਨ ਟਾਇਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ 
ਟੌਡਲਰਜ਼ ਫਸਟ ਸਟੈਪਸ ਦੇਖੋ। 

ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਓ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਸੇਪਾਸੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹ ੋਤਾਂ 

ਆਪਣਾ ਸੈੱਲਫੋਨ ਇੱਿ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕਦਓ ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ 
ਫੋਿਸ ਿਰ ਸਿੋ।

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_developing-attachment-pa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_crying-pa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/pregnancy-parenting/toddlers-first-steps
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ਸਰਿ ਐਡਂ ਵਰਟਰਨ ਇੰਟਰਐਕਸ਼ਨਾਂ
ਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਿਰਤਣਾ ਹੈ

• ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਿਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਿਆਨ ਕਦਓ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 
ਸੰਿੇਤਾਂ ਿਲ ਕਿਆਨ ਕਦਓ। 

• ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਨੰੂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਚ ਕਦਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 
ਇੱਿ ਚਮਿੀਲਾ ਰੰਗ, ਇੱਿ ਗੁਦਗੁਦਾ ਿੁੱ ਤਾ ਜਾਂ ਇੱਿ ਘੁੰ ਮਣ 
ਿਾਲਾ ਪਹੀਆ ਹੈ।

• ਉਸ ਨਾਲ ਕਨਯਕਨਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਿਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਿਰ ਰਹ ੇ
ਹੋ, ਉਹ ਿੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੀ ਉਸਦਾ ਕਿਆਨ ਕਖੱਚਦਾ  
ਹੈ ਬਾਰ ੇਗਪਸ਼ਪ ਿਰੋ। 

• ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਲਾਡ ਕਪਆਰ 
ਿਰੋ ਅਤੇ ਕਦਲਾਸਾ ਕਦਓ। 

• ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਸਿਰਾਉਂਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਿਾਪਸ ਮੁਸਿਰਾਓ।

• ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਟਿੂੰ  ਿਰਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਿਾਪਸ ਗੁਟਿੂੰ  ਿਰੋ।

• ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੰਪਰਿ ਬਣਾਓ।

• ਗਾਣੇ ਗਾਓ।

• ਝਾਤ (ਪੀਿ-ਅ-ਬੂ) ਿਰਗੀਆ ਂਸਰਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੋ।

• ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਪੜ੍ਹ ਿੇ ਸੁਣਾਓ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸਫੇ ਤੇ ਕਿਸ 
ਚੀਜ਼ ਕਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਪ੍ਤੀ ਪ੍ਤੀਕਿਕਰਆ ਿਰੋ।

• ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਿਲ ਦੇਖਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲੋ।

• ਉਸ ਨੰੂ ਫੜੋ, ਛੂਹ ੋਅਤੇ ਚਮੜੀ-ਨਾਲ-ਚਮੜੀ ਲਗਾ ਿੇ ਲਾਡ 
ਕਪਆਰ ਿਰੋ।

ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਕਿਿੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਦਮਾਗ ਦੇ ਕਿਿਾਸ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਕਿਿੇਂ 

ਕਦੱਤਾ ਜਾਿੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਚਾਰਾਂ ਿਾਸਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ 
ਪੁਸਕਤਿਾ ਕਿੱਚ ਬਰੇਨ ਵਬਲਡਰ ਡੱਬੇ ਦੇਖੋ। 


