
  
 
ਿਸੱਖ ਹੀਿਲੰਗ ਕੁਲੈਕਿਟਵ ਵਲ�  ਜਾਨਕਾਰੀ 
ਿਜ� ਹੀ ਇਸ ਦੁਖ�ਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਕਵ� ਉਨ� ਾ ਨੂੰ  ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਾ ਹੈ                  

ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਝ ਵਖਰਾ ਹੈ                                                                                                
ਬਹੁਤੇ ਸਾਲ� ਿਵਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਦ ਅਤੇ ਪਤਝੜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਬੱਚੇ ਨਵ� ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਵਖਰੇ ਉਸਤਾਦ�, 

ਜਮਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ  ਨਵ� ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਲ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ� ਨਾਲ�  ਿਭੰਨ ਹੈ। ਤੁਸ� ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਕ ਿਹੰਸਕ ਿਘਰਨਤ ਜੁਰਮ ਦੇ ਗਵਾਹੀ, ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਇਸ 

ਤ� ਬਚ ਿਨਕਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੁਖ�ਤ ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵਨ�ਵ� ਅਜੇ ਵੀ ਤੀਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਰੇ ਿਵਚ ਹੈ। 

ਚੀਜ਼� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

o ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਨਣਾ- ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਿਵਚ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼� ਦਸਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਉਨ� ਾ ਦੀ ਰਿਹਨਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹ�। ਇਸ ਸਮੇ ਆਪਨ�  

ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਨਣਾ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ। 

o ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਸਮੇ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇ,ਯਾ ਕਾਰ ਿਵਚ ਸਵਾਰੀ ਸਮੇ ਚੁੱ ਪ ਦਾ ਮਾਹੋਲ ਬਣਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁਛੋ। 

o ਸਾਧਾਰਨ ਪ�ਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੁਛੋ ਿਕ ਉਹ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� ਾ ਨੰੂ ਕੀ ਿਚੰਤ�ਵ� ਹਨ।ਤੁਹਾਡੇ ਪ�ਸ਼ਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵਚ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ� ਬਾਰੇ, ਯਾ ਜਮਾਤ ਿਵਚ ਿਮਲੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਪ�ਗਟ ਕਰੇ। 

o ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ; ਉਨ� ਾ ਲਈ ਆਪ �ਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।ਉਨ� ਾ ਨੰੂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਵਸਰ ਿਦਉ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਹੋਰ ਿਚੰਤ�ਵ� ਅਤੇ ਡਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੰੁਦੇ 

ਹਨ।  

o ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਖੁਲ� ਕ ੇਪੂਰੀ ਤਰ�ਾ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। 

 ਪੀੜਾ ਦੀਆਂ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨਤਾ- ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਿਜਹਾ ਿਵਵਹਾਰ ਿਦਖਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੁ ਸ਼ੂਿਟੰਗ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਨ� ਾ ਿਵਚ ਤੁਸ� ਨਹ� ਸੀ 

ਦੇਿਖਆ? 

o ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�: ਦੋਸਤ� ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਨਾ, ਘਰ ਛਡਣ ਦਾ ਡਰ, ਛੇਤੀ ਗੱੁਸੇ ਿਵਚ ਆ ਜਾਨਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਵ�ਗ ਵਤੀਰਾ (ਿਜਵ� ਿਕ ਿਬਸਤਰਾ ਿਗਲਾ ਕਰਨਾ, 

ਅੰਗੂਠਾ ਚੁੰ ਗਣਾ, ਯਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੋ ਪੈਣਾ), ਭੈਣਾ, ਭਰਾਵ� ਯਾ ਦੋਸਤ� ਨੰੂ ਮਾਰਨਾ ਯਾ ਿਚੱਲਲਾਉਣਾ, ਿਧਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਸ� ਨਾ ਸਕਨਾ, ਯਾ ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਣੇ। 

ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨ�ਵ� ਨੂੰ  ਦਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਦਰਸ��ਦ ੇਹਨ।   

o ਜੁ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸ� ਉਹ ਦਸੋ, ਅਤੇ ਪੁਛੋ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਤਰ�� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
o ਪੁਛੋ ਿਕ ਉਨ� ਾ ਨੰੂ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਜ� ਡਰ ਹੈ?  

o ਪੁਛੋ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਤਸਵੀਰ� ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ� ਾ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਰਖੋ, ਯਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਲ ਕਰੋ।  
o ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਤੰਗ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਿਕ ਿਕੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ�ਾ ਅਤੇ ਭੈਭੀਤ ਉਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ 

ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਲ ਕਰਨ ਿਵਚ ਵਧੇਰੇ ਸਕੂਨ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ। 

ਸਕੂਲ ਪ�ਤੀ ਤੁਸ� ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ

 ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰੋ - ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਸਕੂਲ਼ ਿਵਚ ਟੀਚਰ ਨੰੂ ਦਸੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਯਾ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਥੇ ਸੂਿਟੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਟੀਚਰ 

ਨਾਲ ਬੱਚ ੇਦੇ ਵਤੀਰੇ ਿਵਚ ਦੇਖੇ ਪੀ੍ਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਫਕਰ ਦੀ ਸ�ਝ ਪਾਵੋ।  
 ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੌਸਲਰ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰੋ - ਿਮਡਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੌਸਲਰ ਨੰੂ ਿਮਲੋ ਅਤੇ ਉਨ� ਾ ਨੰੂ ਦਸੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਨ�  ਿਹੰਸਕ 

ਸ਼ੂਿਟੰਗ ਵੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਬਚ ਿਨਕਿਲਆ ਹੈ।  ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਪੁਛੋ ਿਕ ਿਕਹੜਾ ਸੁਰਅਿਖਅਤ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਿਕਹੜੀ ਸੁਰਅਿਖਅਤ ਜਗ�ਾ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਹੈ ਿਜਥੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ 

ਬੱਚਾ ਜਦ� ਡਰ, ਘਬਰਾ, ਯਾ ਅਸੁਰਅਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੇ, ਕੋਲ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਸਕੂਲ਼ ਿਵਖੇ ਵੀ ਤੁਸ� ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੌਸਲਰ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰ ੋ- ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ,, ਜੇ ਤੁਸ� ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਕੂਲ ਇਸ ਦੁਖ�ਤ ਤ� ਪ�ਭਾਵਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਸਹਾਇਕ ਹੋ 

ਰਿਹਆ ਹੈ ਤ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨੰੂ ਿਮਲੋ। ਕਿਮਯੂਿਨਟੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਿਜਨ� ਾ ਨੰੂ ਸ਼ੂਿਟੰਗ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਭੈਭੀਤ, 

ਿਚੰਤਤ ਅਤੇ ਅਸੁਰਅਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। 
ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਰਖ  ੋ- ਆਪਣੇ ਬਿਚਆਂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਦੋਵ� ਪੱਖ� ਸ਼ਰੀਰਕ ਤੋਰ ਅਤੇ ਭਾਵਕ ਤੋਰ ਤੇ ਰਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਿਜਆਂ ਤ� ਮਦਦ 

ਲੈਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹੋ, ਦੂਜੇ ਸਹਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਭਾਲੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਲਈ ਸਮਾ ਕਢੋ ਤ� ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕ।ੋ ਬੱਚੇ ਉਦਾਹਰਣ� ਤ� ਿਸਖਦੇ ਹਨ, 

ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਿਸਖਣਗੇ, ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਿਖਆਲ ਰਖੋ।.  


