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ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਰੋਣਾ

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆ ਂਮੁੱ ਖ ਗੱਲਾਂ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ  

ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਰੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕੋ। ਸਭ  
ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਂਤ ਰਜਹਣਾ ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ  
ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬ੍ੇਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ - ਇਹ ਇੱਕ 
ਸੁਭਾਜਵਕ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਿਾਵੇਗਾ।

ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ
ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਯੂਸ ਅਤੇ ਗੁੱ ਸੇ ਹੋਣਾ 
ਸੁਭਾਜਵਕ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਗੁੱ ਸੇ ਨੰੂ ਪ੍ਬੰਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ 
ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਸਥਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਜਕ੍ਬ, ਜਵੱਚ ਜਲਟਾ 
ਕੇ ਅਤੇ:

•	 ਕੁਝ ਡੂੰ ਘੇ ਸਾਹ ਲੈਕ ੇਅਤੇ 10 ਤੱਕ ਜਗਣਤੀ ਜਗਣ ਕੇ

•	 ਕੁਝ ਜਮੰਟਾਂ ਲਈ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਾਕੇ ਅਤੇ ਜਸਰ੍ਾਣੇ ਜਵੱਚ ਰੋ  
ਕੇ ਿਾਂ ਇੱਕੋ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ

•	 ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਿਾਂ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ

•	 ਦੋਬਾਰਾ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਜਦਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਜੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ 
ਆਪਣ ੇਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਕੇ

ਯਾਦ ਰੱਖੋ - ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕੁਝ ਜਮੰਟਾਂ ਲਈ ਰੋਣ ਦੇਣਾ ਉਸ ਨੰੂ 
ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚਾਏਗਾ।

ਸਿਾਇਤਾ ਲੱਭਣਾ
ਿ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਰੋਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਜਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜ਼ਮਾਓ:

•	 ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

•	 ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜਵਅਕਤੀ ਲੱਭਣਾ ਜਿਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਫੋਨ 
ਕਰ ਸਕੋ ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਯੰਤ੍ਣ ਗੁਆ ਰਹ ੇਹੋਵੋ

•	 ਹੋਰ ਮਾਤਾ-ਜਪਤਾ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛਣਾ ਜਕ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਜਕਵੇਂ ਸਾਮ੍ਣਾ ਕੀਤਾ

•	 ਆਪਣ ੇਜਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਦ੍ਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, 8-1-1 ਤੇ 
ਹੈਲਥਜਲੰਕ ਬੀਸੀ ਨੰੂ ਫਨੋ ਕਰਨਾ ਿਾਂ purplecrying.info ਦੇਖਣਾ

ਪਹਰਵਾਰ ਦੀ ਕਿਾਣੀ
ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਕਾਰ ਜਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਕਲੀ ਅਤੇ ਤੁਰ 

ਕ ੇਆਪਣ ੇਪਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚ ੇਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਰੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਜਜ਼ਆਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬ੍ਕੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਾ ਰੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ 
ਕਾਰ ਜਵੱਚ ਵਾਪਸ ਬੈਠ ਗਈ। ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਇਸ ਸਭ ਕਝੁ ਬਾਰੇ 
ਹੀ ਹ ੈ- ਕਵੇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਕਰਨਾ ਿ ੋਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਸੁਭਾਹਵਕ ਿੈ?
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਜਨਆਂ ਜਵੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਦਨ ਜਵੱਚ ਕਈ ਘੰਜਟਆਂ 
ਲਈ ਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ - ਇਹ ਫੇਜ਼ ਜਿਸ ਨੰੂ “ਦ ਪੀਰੀਅਡ ਔਫ 
ਪਰਪਲ ਕਰਾਇੰਗ” (the Period of PURPLE Crying) ਜਕਹਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ – ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਿਦੋਂ ਬੱਚਾ ਲਗਭਗ 2 
ਹਫਜਤਆਂ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਸਦੇ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਜਨਆਂ ਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ 
ਰਜਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। purplecrying.infoਤੇ ਹੋਰ ਿਾਣੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਹ ਭੁੱ ਖਾ, ਬੇਆਰਾਮ, ਜਬਮਾਰ, ਦੱੁਖ 
ਜਵੱਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਿਾਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਜਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਫੜੋ। ਰੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਜਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਨਾਲ ਗੁੱ ਸੇ ਹੈ ਿਾਂ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ। 

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿੋ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਿੋ ਇੱਕ ਜਦਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਜਦਨ ਕੰਮ ਨਾ 
ਕਰੇ। ਅਜ਼ਮਾਓ:

•	 ਉਸਦਾ ਡਾਇਪਰ ਬਦਲਣਾ

•	 ਉਸ ਨੰੂ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਕਾਰ ਦੁਆਉਣਾ

•	 ਿਾਂਚਣਾ ਜਕ ਉਹ ਜਨੱਘਾ ਹੈ ਪਰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ

•	 ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਲਾਡ ਕਰਨਾ

•	 ਹਲਕਾ ਸੰਗੀਤ ਵਿਾਉਣਾ, ਗੁਣਗੁਣਾਉਣਾ ਿਾਂ ਇੱਕ ਲੋਰੀ ਗਾਉਣਾ

•	 ਵੈਜਕਊਮ ਕਲੀਨਰ, ਕਪਜੜਆ ਂਦਾ ਡਰਾਇਰ, ਜਫਸ਼ ਟੈਂਕ ਦਾ 
ਏਰੇਟਰ, ਜਡਸ਼ਵੌਸ਼ਰ ਿਾਂ ਇੱਕ ਵਾਇਟ	ਨੌਇਜ਼ ਮਸੀਨ ਚਲਾਉਣਾ

• ਸੂਦਰ, ਟੀਜਦੰਗ ਜਰੰਗ, ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੰਬਲ ਿਾਂ ਨਰਮ ਜਖਡੌਣਾ 
ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ

•	 ਉਸ ਨੰੂ ਜਹਲਾਉਣਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਿਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਇਕ ਬੇਬੀ 
ਸਜਵੰਗ ਜਵੱਚ ਪਾਉਣਾ

•	 ਉਸ ਨੰੂ ਕਾਰ ਜਵੱਚ ਰਾਇਡ ਿਾਂ	ਸਟੋ੍ਲਰ	ਜਵੱਚ ਸਰੈ ਲਈ ਲੈਕ ੇਿਾਣਾ 

ਖਤਰਾ
ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਜਹਲਾਉਣ, ਕਝੁ ਹੀ ਸਜਕੰਟਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਦਾ 

ਨਤੀਿਾ ਜਦਮਾਗੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਅੰਨ੍ਾਪਣ ਿਾਂ ਮਤੌ ਤੱਕ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਦ ੇਵੀ ਨਾ ਹਿਲਾਓ।ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਕ 
ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਜਵਅਕਤੀ ਉਸਦੇ 
ਰੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜਸੱਖੇ। 

ਦੇਖਭਾਲ ਮੰਗੋ
ਿ ੇਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਆਮ ਨਾਲੋਂ  

ਉੱਚਾ ਹ,ੈ ਿਾਂ ਿ ੇਉਸ ਨੰੂ ਬੁਖਾਰ ਿਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ 
ਜਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

http://purplecrying.info
http://purplecrying.info/
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