
ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅੰਤ 

ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
21 ਮਾਰਚ 2022 ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਤਂੋ, ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ  
ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਗੈਰ-ਕਨੰੂਨੀ ਹੋਵੇਗਾ. ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਦੀ  
ਸਭ ਤਂੋ ਵਧੀਆ ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਵਜਂੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. 

ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? 

ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਮਾਰਨਾ, 
ਮਾਰਨਾ, ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ 
ਵੀ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੂਚੀ 
ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 
ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ 
ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? 

•  ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ. 
•  ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗਾਂ ਵਾਂਗ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਉਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। 

•  ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ - ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ, 
ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ 

ਜੇ ਲੋਕ 21 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 
ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 

ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: 
•  ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ 
•  ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ 

•  ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ  
  ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਮਾਨ ਹੈੈ 
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ 
ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 
ਕਰਨ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ. 

ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਂੈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ  
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? 

ਨਹੀਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਚੰਗੇ ਪਾਲਣ 
-ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ 
ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ. 

ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਸਿੱਖ ਸਕਣ. 
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ. 

ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. 

ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 
ਸਮੈਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. 

ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 
ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤਰਣ 
ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. 

ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

• ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ 

• ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰ, ਗੁੱਸਾ, ਉਦਾਸੀ, ਉਲਝਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ 
ਕਰਵਾਸਕਦੀ ਹੈ। 

• ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ। 

• ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

  

 

  

  

 

ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ:   
gov.wales/EndPhysicalPunishment   

ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ. ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ:  
gov.wales/giveittime 

https://gov.wales/ending-physical-punishment-children
http://gov.wales/giveittime


ਕੀ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਲਣ -ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ 
ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ? 

ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ! ਮਾਪੇ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ‘ਰਫ ਐਂਡ ਟੰਬਲ’ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। 

ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ -ਕਦਾਈਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਨਿੱਘੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਆਦਿ। 

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ  
- ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ 
ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਦਖਲ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ 
ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਰਮ ਸਤ੍ਹਾ ‘ਤੇ 
ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚੰਗਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱਥੋਂ 
ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

•  ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ 
ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਲਣ -ਪੋਸ਼ਣ 
ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸੰਕੇਤ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ -ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਨਾ  ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

•  ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਪਾਲਣ -ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਾਈਆਂ, 
ਸਿਹਤ ਮਹਿਮਾਨਾਂ, ਜੀਪੀਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. 

•  ਮੁੱਢਲਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲਾਇੰਗ ਸਟਾਰਟ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਫਲਾਇੰਗ ਸਟਾਰਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ)  ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਫਸਟ। 

ਜੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ 
ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। 

• ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ 
ਭਟਕਾਉਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

• 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ 
ਬਜਾਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 
ਮਨਪਸੰਦ ਖਿਡੌਣਾ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹਟਾਉਣਾ। 

• ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 
ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ 
ਹਟਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ 
ਲਈ ਜੇਬ ਖ਼ਰਚੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। 

• ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ, ਕੁਝ ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਰ 
ਚੱਲ ਕੇ - ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸਦੀ ਇੱਕ 
ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। 

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ 

 

 

 

 

 

•  ਸਕਾਰਾਤਮਕ (ਚੰਗੇ) ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇਣਾ 

•  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਵਾਰਕ 
ਨਿਯਮ ਰੱਖੋ 

•  ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ 
ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ 
ਵਜੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਨੈਕ ਜਾਂ ਖਿਡੌਣਾ ਲਓ) 

•  ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਛਲ ਭਰੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ 
ਹੈ - ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ, ਗੁੱਸੇ, ਇਕੱਲਾ ਜਾਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ 
ਹੈ(HALT)? 

•  ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 
ਖਿਡੌਣੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 
ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ’ 

•  ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ 

•  ਉਸ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾਉ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ -
ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਚੀਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ  
 
ਪੇਰੇਂਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ।. 

ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਵੱਈਏ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। 
ਆਧੁਨਿਕ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

https://gov.wales/parenting-give-it-time
https://gov.wales/parenting-give-it-time/support
http://www.fis.wales/
https://gov.wales/get-help-flying-start
https://gov.wales/families-first
https://gov.wales/parenting-give-it-time

