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Kidscape ਇੰਗਲਡ ਅਤ ੇਵਲੇਜ ਿਵੱਚ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੜ ਸੰਕਲਪ ਹ।ੈ 

ਅਸ  ਉਹਨ  ਸਾਰ ੇਬੱਿਚਆ ਂਅਤ ੇਪਿਰਵਾਰ  ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ  ਿਜਨ  ਨੰੂ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ 

ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ ਇਸ ੇਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਇਹਨ  ਚੋਟੀ ਦ ੇਨੁਕਿਤਆਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਕ ੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ’ਤ ੇਅਸ  ਮਾਣ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹ , ਅਤ ੇਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹ  ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 

ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗ।ੇ  

ਮਾਿਪਆ ਂਅਤ ੇਦਖੇਭਾਲ ਕਰਤਾਵ  ਵਾਸਤੇ ਚਟੋੀ ਦ ੇਨੁਕਤੇ 

Kidscape ਬੱਿਚਆ ਂਅਤ ੇਪਿਰਵਾਰ  ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਏਥ ੇਮਜੂੌਦ ਹ।ੈ ਚਾਹ ੇਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸਕਲੂ ਦੀ 

ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ੈਜ  ਉਹ ਸਕੂਲ ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਹ ੈਅਤ ੇਤੁਸ  ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਨੰੂ ਲੈਕ ੇਿਚੰਤਤ ਹ,ੋ ਜ  ਤਸੁ  ਿਕਸ ੇਦਾਦਾਿਗਰੀ 

ਵਾਲੀ ਪਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹ ੇਹ ੋਅਤ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹ  ਹ ੈਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹ,ੈ ਤ  ਅਸ  ਏਥ ੇਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 

ਮੌਜੂਦ ਹ । 

ਸਕਲੂੀ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ 

1) ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਿਕ ਤਸੁ  ਹੱਦ ਵੱਧ ਿਚੰਤਾਗਸਤ ਨਾ ਹਵੋ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਕੰਮ ਹ ੈਪਰ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੱਚ ੇਸਕੂਲ ਿਵਖ ੇ

ਵਧੀਆ ਸਮ  ਬਤੀਤ ਕਰਦ ੇਹਨ; ਉਹ ਚੁਣਤੌੀਆ ਂਖੜੀਆ ਂਹਣੋ ’ਤ ੇਉਹਨ  ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਖੁਸ਼ 

ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗ ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗ ੇਵਧਦ ੇਹਨ।  

2) ਤਹੁਾਡ ੇਕਲੋ ਇਹ ਹ।ੈ ਜੇ ਚੁਣਤੌੀਆਂ ਖੜੀਆ ਂਹੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ ਤ  ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸ਼ਕਤੀ ਅਤ ੇਮੁਹਾਰਤ  ਹਨ। ਜੇ ਤਹੁਾਨੂੰ  ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹ  ਹ ੈਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹ ੈਤ  ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹਨ। Kidscape ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਏਥ ੇਮਜੂੌਦ ਹਨ। 

3) ਅਿਭਆਸ ਕਰ।ੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰ ੋਿਕ ਦੋਸਤ ਿਕਵ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹੈਲੋ ਕਹ,ੋ 

ਲੋਕ  ਨੰੂ ਉਹਨ  ਦੇ ਬਾਰ ੇਪੁੱ ਛੋ, ਿਦਆਲੂ ਬਣ)ੋ, ਅਤ ੇਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹ ੈ(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਠਸ ਨਹ  ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਗ)ੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਕ ੇਿਦਖਾਓ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡ ੇ ਤੇ ਘਟੀਆ ਿਟੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜ  

ਤੁਹਾਨੰੂ ਠਸ ਪਹੁੰ ਚਾ ਦਾ ਹ ੈਤ  ਤਸੁ  ਕੀ ਕਰਗ।ੇ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਕਰ ੋਿਕ ਉਹਨ  ਕੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹ ੈ

ਅਤ ੇਉਹਨ  ਨੰੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸ ੋਿਕ ਤੁਸ  ਉਹਨ  ਵਾਸਤ ੇਮੌਜੂਦ ਹ।ੋ 
4) ਿਦਆਲਪੂਣ ਿਸਖਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਨੰੂ ਗਹ ੁਨਾਲ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹ ੈਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰ ੇਸਚੋੋ 

ਿਕ ਤੁਸ  ਹੋਰ ਲੋਕ  ਬਾਰ ੇਿਕਵ ਗੱਲ ਕਰਦ ੇਹ।ੋ ਉਹਨ  ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਬੱਚਾ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ੋਜੋ ਹੋਰਨ  ਵਾਸਤ ੇਅੜ 

ਜ ਦਾ ਹ,ੈ ਆਪਣੀਆਂ ਗੇਮ  ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਰ ਿਕਸ ੇਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਹ ੈਉਸਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ 

ਹ ੈਅਤ ੇਹੋਰਨ  ਲੋਕ  ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ  
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ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਕੀ ਹ?ੈ 

ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਵਹਾਰ ਹ ੈਜੋ ਠਸ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਇਸਨੰੂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਹ ਓਥ ੇ

ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਿਜੱਥ ੇਪੀੜਤ ਿਵਅਕਤੀ ਜ  ਲੋਕ  ਵਾਸਤ ੇਆਪਣੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ(ਦੂਜ ੇਸ਼ਬਦ  ਿਵੱਚ – ਦਾਦਾਿਗਰੀ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੋ ਤਾਕਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹ)ੈ। ਬੱਿਚਆ ਂਨਾਲ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਬੱਿਚਆ ਂਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਬਾਲਗ  

ਵੱਲ ਵੀ ਉਹਨ  ਨਾਲ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ  
ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਿਕਸ ਤਰ  ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹ ੈ

ਠਸ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਵਵਹਾਰ ਕਈ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈਪਰ ਬੱਚ ੇਸਾਨੰੂ ਦੱਸਦ ੇਹਨ ਿਕ ਸਭ ਤ ਵੱਧ ਆਮ ਿਕਸਮ ਹ ੈਪੁੱ ਠ-

ਿਸੱਧ ੇਨਾਮ ਲੈਣਾ (ਪੁਰਾਣੀ ‘ਸਿਟਕਸ ਐਡਂ ਸਟਨੋਜ਼’ ਕਿਵਤਾ ’ਤ ੇਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ੋ– ਸ਼ਬਦ ਿਕਸ ੇਵੀ ਹਰੋ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਧ ਠਸ 

ਪਹੁੰ ਚਾ ਦੇ ਹਨ)। ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤ ੇਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦੋਨ ਤਰ  ਦੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਇਹ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਅਤ ੇ

ਔਨਲਾਈਨ (ਸਾਈਬਰਬੁਲੀਇੰਗ) ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਿਦਲਚਸਪ ਤਰੌ ’ਤੇ, ਬੱਚ ੇਸਾਨੰੂ ਦੱਸਦ ੇਹਨ ਿਕ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ 

ਵਾਲੀ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਸਭ ਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ  
 

‘ਅੰਤਰ’ ਤ ੇਿਨਸ਼ਾਨਾ ਸਧੇਣਾ 

ਿਜਹੜ ੇਬੱਚੇ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਕਰਦ ੇਹਨ ਉਹ ਅਕਸਰ ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸਮਝ ਲਏ ਗਏ ‘ਅੰਤਰ’ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦੇ ਹਨ। ਦੁੱ ਖ 

ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹ ੈਿਕ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਅਪੰਗ ਬੱਚ ੇਅਤ ੇਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਲੋੜ  ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਿਕਸ ੇਿਕਸਮ ਦੀ ਕੁਰੂਪਤਾ ਵਾਲੇ 

ਬੱਚੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੰਭਾਲ-ਕਰਤਾ, ਦੇਖਭਾਲ ਿਵਚਲੇ ਬੱਚੇ, ਨਸਲੀ ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ ਿਪਛੋਕੜ ਤ ਬੱਚ,ੇ ਗਰੀਬੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ 

ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਸੋਗਗਸਤ ਬੱਚੇ, ਐਲਰਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਿਜਹੜ ੇਬੱਚੇ ਿਲੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ‘ਆਮ ਰਵਾਇਤ ’ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹ  ਹੁੰ ਦੇ ਜ  

ਆਪਣੇ ਿਜਨਸੀ-ਝੁਕਾਓ ਦੀ ਪੜਚਲੋ ਕਰ ਰਹ ੇਹੁੰ ਦ ੇਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਕਸਰ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦ ੇਹਨ।  
 

ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਕਤੇ ਿਕ ਤਹੁਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ ੈ

ਸੰਕੇਤ  ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਵਧੇਰ ੇ ਚੀ ਬੋਲਣਾ, ਵਧੇਰ ੇਸ਼ ਤ ਹ ੋਜਾਣਾ), ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਜ  

ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਿਕਿਰਆਵ  ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤ ਡਿਰਆ ਹੋਇਆ, ਅਿਜਹੀ ਿਬਮਾਰੀ ਿਜਸ ਦਾ ਕਈੋ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਨਹ  

ਆ ਦਾ ਿਜਵ ਿਕ ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਕੀੜ ੇਅਤ ੇਿਸਰਪੀੜ, ਿਵਘੜ ਰਹੀ ਨ ਦ, ਿਬਸਤਰ ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ, ਸੱਟ  ਅਤ ੇਚੀਜ਼  ਦਾ ਗੁੰ ਮ 

ਹ ੋਜਾਣਾ ਜ  ਚੋਰੀ ਹ ੋਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ।  

ਜੇ ਤੁਸ  ਸਚੋਦੇ ਹ ੋਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈਤ  ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇ

1) ਦਿਹਸ਼ਤ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਸ਼ੱਕ ਪਦਾ ਹ ੈਿਕ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦਾਦਾਿਗਰੀ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈਪਰ ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸ  ਇਸ ਦੌਰ ਿਵੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵਗ।ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸ਼ ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ 

ਹ।ੈ ਸ਼ ਤ, ਸਮਰੱਥ ਯੋਧ ੇਮਾਪ ੇਵ ਗ ਸੋਚੋ।  

2) ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਜਤਾ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰ।ੋ ਅਸ  ਸਾਰ ੇਰੁਝੇਵ ਭਰੀਆ ਂਿਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਿਜ ਦੇ ਹ  ਪਰ ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ 

ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਜੇ ਉਹਨ  ਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਹਵੋ ੇਿਕ ਕੀ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਿਸੱਧਾ ਸਵਾਲ 

ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਮਆ ਂ’ਤੇ ਇਕੱਿਠਆ ਂਪੈਦਲ ਸੈਰ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਗੱਡੀ ਲੈਕ ੇਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜ  ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ 
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ਖਾਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਅਤ ੇਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁੱ ਛਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਿਕ ਉਹ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਅਤ ੇਸਕਲੂ ਬਾਰ ੇਿਕਵ 

ਮਿਹਸਸੂ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ। ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਸੁਣੋ। ਉਹਨ  ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ੋਅਤ ੇਜੇ ਉਸ ਮਕੇੌ ਉਹ ਖੁੱ ਲਕ ੇਗੱਲ ਨਹ  ਕਰਦੇ ਤ  

ਅਿਜਹ ੇਮੌਿਕਆ ਂਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹ ੋਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਿਤਆਰ ਨਹ  ਹ ੋਜ ਦੇ। 

3) ਹਰੋ ਲੋਕ  ਨੰੂ ਪੁੱ ਛ।ੋ ਹੋਰਨ  ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਦੋਸਤ  ਕੋਲ ਪੁੱ ਛਣਾ ਮਦਦਗਾਰੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਿਕ ਕੀ ਉਹਨ  ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ 

ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਿਧਆਨਪੂਰਵਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਤ  ਜੋ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਪਸ਼ੱਪ ਦਾ 

ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਰ ਦੂਸਰ ੇਬੱਚ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਸਰਤੋ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨ  ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛ।ੋ 

ਦੇਖ ੋਿਕ ਕੀ ਉਹਨ  ਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਿਵੱਚ ਕਈੋ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆ ਂਹਨ।  
ਮਰੇੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈ– ਮ ਕੀ ਕਰ ? 

1) ਮੜੁ-ਭਰਸੋਾ ਿਦਓ। ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਿਦਓ ਿਕ ਇਹ ਉਹਨ  ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹ  ਹ ੈਅਤ ੇਇਕੱਿਠਆ ਂਿਮਲਕ ੇਤੁਸ  

ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਵਗ।ੇ  

2) ਿਰਕਾਰਡ ਕਰ।ੋ ਨਟ ਕਰ ੋਿਕ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਹ,ੈ ਿਕੱਥ,ੇ ਿਕਸ ਨਾਲ ਵਾਪਿਰਆ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਿਕੰਨ ਸਮ ਤ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਫੇਰ 

ਘਟਨਾਵ  ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਬਣਾਕ ੇਰੱਖ।ੋ  

3) ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛ ੋਿਕ ਉਹਨ  ਨੰੂ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ ਉਹਨ  ਨੰੂ ਪੁੱ ਛ ੋਿਕ ਇਹ ਉਹਨ  ਨੰੂ ਿਕਸ ਤਰ  ਮਿਹਸਸੂ 

ਕਰਵਾ ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਉਹਨ  ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਸਭ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ ਇਹ ਅਿਹਮ ਹ ੈਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 

ਪਸਿਥਤੀ ਤੇ ਕੰਟਰਲੋ ਮਿਹਸਸੂ ਕਰ।ੇ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਉਹ ਹੋਰਨ  ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਪਭਾਵ ਤ ਬਹੁਤ ਡਰ ੇਹਏੋ ਹੋਣ (ਉਦਾਹਰਨ 

ਲਈ ਮੁਖਬਰ ਿਕਹਾ ਜਾਣਾ) ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਿਠਆ ਂਿਮਲਕ ੇਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।  
4) ਸਕਲੂ ਨੰੂ ਦੱਸੋ। ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਤਹੁਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤ ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ ਡਿਰਆ ਹਇੋਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਿਠਆ ਂਿਮਲਕ ੇ

ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਿਵਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹ ੈਅਤ ੇਤੁਸ  ਉਹਨ  ਵੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਹ।ੋ ਫੋਕਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਕ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਿਵਵਹਾਰ ਬੰਦ ਹ ੋਜਾਵੇ।  

5) ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖ।ੋ ਜੇ ਉਹਨੰੂ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਤਰ  ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹ ੈਜ  ਉਹਨ  ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 

ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਹ ੈਤ  ਉਹਨ  ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਅਿਜਹੀ ਪਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਨਾ ਭੇਜੋ ਿਜੱਥ ੇਉਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ  ਹਨ। ਉਹਨ  ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਸਭ 

ਤ ਪਿਹਲ  ਆ ਦੀ ਹ।ੈ ਉਹਨ  ਨੰੂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਨੰੂਨੀ ਕਰਤੱਵ ਹ ੈਅਤ ੇਉਹਨ  ਵਾਸਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਮਲਕ ੇ

ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ ਜੇ ਉਹਨ  ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਜ  ਉਹਨ  ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ ੈਤ  ਤੁਸ  

ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਿਚਲਡਰਨਜ਼ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਟੀਮ (ਕਸਲ ਿਵਖ)ੇ ਅਤ/ੇਜ  ਪੁਿਲਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ  
6) ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਹਰੋ ਕੌਣ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈ

ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ  ਨੰੂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਬਾਰ ੇਮਦਦ ਕਰ ੋਿਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜ ੇਲੋਕ ਉਹਨ  ਵੱਲ ਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਉਹਨ  ਦੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਹੋਰ ਬੱਚ ੇਜ  ਅਿਧਆਪਕ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਨ  ਨੰੂ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਉਹਨ  ’ਤ ੇ

ਭਰੋਸਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਉਹਨ  ਨੰੂ ਅਿਜਹੀਆ ਂਿਕਿਰਆਵ  ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ੋਜੋ ਉਹਨ  ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਬਾਰ ੇਚੰਗਾ ਮਿਹਸਸੂ ਕਰਨ ਅਤ ੇਸਕੂਲ ਤ ਬਾਹਰ ਦੋਸਤੀਆ ਂਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦੀਆ ਂਹਨ। 
7) ਆਪਣ ੇਜੀ.ਪੀ. ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਤ ਡਰੋ ਨਾ। ਜੇ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਸਰੀਰਕ ਜ  ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਤੇ ਅਸਰ 

ਪਾਇਆ ਹ ੈ(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰ ੇਹੋਏ ਜ  ਿਚੰਤਾਗਸਤ ਹਨ) ਤ  ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ।ੋ  

8) ਮਦਦ – ਸਕਲੂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹ  ਕਰ ਰਹ।ੇ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ੋਿਕ ਤੁਸ  ਗੁੱ ਸ ੇਨਾ ਹਵੋ – ਇਸ ਬਾਰ ੇਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹ ੋਿਕ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਦ ਤੱਕ ਇਕੱਿਠਆ ਂਿਮਲਕ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਜਦ ਤੱਕ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਪਸਿਥਤੀ ਬੰਦ ਨਹ  ਹੁੰ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 



 

ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਤਾਵ ਵਾਸਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ
Copyright

 

ਇਸਨੰੂ ਹੋਰ ਅੱਗ ੇਲੈਕ ੇਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਤ  ਸਕੂਲ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ  ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ੋਅਤ ੇਕਸਲ ਿਵਖ ੇਆਪਣੀ 

ਸਥਾਨਕ ਿਚਲਡਰਨਜ਼ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਤ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਸਕਲੂ ਅਤ ੇ

ਕਸਲ ਦਾ ਕਨੰੂਨੀ ਕਰਤੱਵ ਹ।ੈ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰ ੇਵੇਰਵ ੇਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਸ ੇਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰੂ ਅੱਗ ੇਿਕਵ 

ਵਧਾਉਣਾ ਹ,ੈ ਇਹ ਉਸ ਸਕਲੂ ਦੀ ਿਕਸਮ ’ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿਜੱਥ ੇਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜਨ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ 

ਿਕ ਤੁਸ  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ  ਬਾਰ ੇਜਾਣਦੇ ਹ,ੋ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼  ‘ਸਕੂਲ  ਿਵੱਚ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 

ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਇਸ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣਾ’ ਅਤ ੇ‘ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਮਦਦਗਾਰੀ ਹ ੋ

ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  ਿਵਹਾਰਕ ਕਦਮ 

Kidscape ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਦੀ ਪਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹ ੇਬੱਿਚਆ ਂਅਤ ੇਪਿਰਵਾਰ  ਦੇ ਆਤਮ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤ ੇਸਵੈਮਾਣ ਦਾ 

ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਕ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦ ੇਹਨ ਿਜਸਨੰੂ ਉਹ 

ਹੋਰ ਲੋਕ  ਿਵੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਜ ਦੇਖਦ ੇਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹ ੈਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਕਸਰ ਅਿਜਹ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਨਸ਼ਾਨਾ 

ਬਣਾਉਣਗ ੇਜੋ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦਾ ਹ ੈਜ  ਿਜਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰ ੇਯਕੀਨ ਨਹ  ਹ।ੈ 
ਅਸ  ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਿਦੜਤਾ ਦ ੇਹੁਨਰ ਿਸਖਾ ਦ ੇਹ  ਿਜਵ ਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰੀਰਕ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾਕ ੇਰੱਖਣਾ, ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਅੱਖ ਪਾਕ ੇ

ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਆਤਮ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਨਹ ’ ਕਿਹਣਾ ਿਸੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹ ੇਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਹ 

ਪਤੀਿਕਿਰਆ ਦਣੇ ਤ ਮਨ  ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ 

ਅਸ  ਸਮੁੱ ਚੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ZAP ਵਰਕਸ਼ਾਪ  ਚਲਾ ਦੇ ਹ  ਜੋ ਇਹ ਹੁਨਰ ਿਸਖਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ – ਵਧੇਰ ੇਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ 

www.kidscape.org.uk/zap ਦੇਖ।ੋ 

 

ਜੇ ਮਰੇਾ ਬੱਚਾ ਹਰੋਨ  ਨਾਲ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ੈਤ  ਕੀ? 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਰੇ, ਦਿਹਸ਼ਤ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਬੱਚ ੇਕਈ ਕਾਰਨ  ਕਰਕ ੇਦਾਦਾਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕ ੇ

ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਿਕ ਿਕ ਉਹ ਮਸ਼ਹਰੂ ਹਨ ਅਤ ੇਉਹਨ  ਨੰੂ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਉਹ ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ 

ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਹਨ, ਜ  ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਵੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈ– ਉਹ ਠਸ ਪਹੁੰ ਚ ੇਹੋਏ ਅਤ ੇਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸਸੂ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇ

ਇਸ ਦਾ ਗੁੱ ਸਾ ਹੋਰਨ  ’ਤੇ ਕੱਢਦ ੇਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਿਜਹੜ ੇਬੱਿਚਆ ਂਨਾਲ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹ,ੈ ਉਹ ਹੋਰਨ  ਨਾਲ 

ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸ  ਸਾਰ ੇਹੀ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦ ੇਸਮਰੱਥ ਹ । 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਸ ਵੱਲ ਪਹੁੰ ਚਾਈ ਗਈ ਠਸ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ੋਅਤ ੇਇਸ ਬਾਰ ੇਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹ ੋਿਕ ਇਸਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ ਉਹਨ  ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰ ੋਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ ਉਸਨੰੂ ਿਕ  ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ ਅਤ ੇਿਕਹੜ ੇਉਸਾਰੂ 

ਤਰੀਕ ੇਹਨ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕ  ਨੰੂ ਠਸ ਪਹੁੰ ਚਾਏ ਿਬਨ  ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਉਹਨ  

ਨੰੂ ਹੁਣ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਬਣਕੇ ਜੋ ਉਦਾਸ ਜ  ਇਕੱਲੇ ਲੋਕ  ਵਾਸਤ ੇਖੜਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਪਰੂੀ ਤਰ  ਪਲਟ ਦਣੇ 

ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ।ੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ! 
 

 

 



 

ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਤਾਵ ਵਾਸਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ
Copyright

 

ਮਦਦ! ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਹ ੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹ , ਗੇਮ  ਰਾਹ , ਜ  ਵੈਬਸਾਈਟ  ਰਾਹ  ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈਤ  ਇਸ ਨਾਲ 

ਿਨਪਟਣਾ ਜ  ਇਸ ਤ ਬਚ ਿਨਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਮਿਹਸਸੂ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਤੁਸ  ਉਹਨ  ਵੱਲ ਵਰਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆ ਂ

ਸਾਈਟ  ਤ ਜ  ਉਹਨ  ਵੱਲ ਖੇਡੀਆ ਂਜ ਦੀਆ ਂਗੇਮ  ਤ ਜਾਣੂੰ  ਨਾ ਹਵੋ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ  

1) ਸੰਕਤੇ  ਵਾਸਤੇ ਦਖੇ।ੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਔਨਲਾਈਨ ਹਣੋ ਤ ਬਾਅਦ ਿਚੰਤਾਗਸਤ ਜ  ਪਰਸ਼ੇਾਨ ਹ ੈਤ  ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ 

ਸੰਕੇਤ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਿਕ ਉਹਨ  ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ 

2) ਉਹਨ  ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ੋਿਕ ਔਨਲਾਈਨ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਕੀ ਹ ੈ(ਲੋਕ  ਵੱਲ ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕ ੇਤੁਹਾਨੂੰ  ਠਸ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ) 

ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ।ੋ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਿਵਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਣੇਾ ਜ  ਵਾਪਸ 

ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲ  ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਬੇਕ ਲੈਣਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ  

3) ਮੜੁ-ਭਰਸੋਾ ਦਆੁਓ, ਿਰਕਾਰਡ ਕਰੋ ਅਤ ੇਿਰਪਰੋਟ ਕਰ।ੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਮੜੁ ਭਰੋਸਾ ਦਆੁਓ ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹ ੋ

ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਤੁਸ  ਇਕੱਿਠਆ ਂਿਮਲਕ ੇਇਸਨੂੰ  ਹੱਲ ਕਰ ਲਵਗ।ੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਨ ਕੁਝ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜ  ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹ ੈ

ਿਜਸਨ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਹ ੈਤ  ਗੁੱ ਸ ੇਨਾ ਹਣੋ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ।ੋ ਅਸ  ਸਾਰ ੇਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦ ੇਹ  ਅਤ ੇਇਹ ਇਸ 

ਧਾਰਨਾ ਨੰੂ ਮੜੁ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕੌਾ ਹ ੈਿਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ  ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸਚੋਣਾ ਿਕੰਨਾ ਅਿਹਮ ਹ।ੈ ਜੇ ਔਨਲਾਈਨ 

ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹਨ ਤ  ਘਟਨਾਵ  ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਅਤ ੇਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ 

ਸ ਝਾ ਕਰਨਾ ਅਿਹਮ ਹ।ੈ 4) ਔਨਲਾਈਨ ਿਰਪਰੋਟ ਕਰ।ੋ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ  ਕੋਲ ਅਿਜਹ ੇਤਰੀਕ ੇਹੁੰ ਦ ੇਹਨ ਿਜਨ  ਨਾਲ ਤੁਸ  ਦਾਦਾਿਗਰੀ 

ਵਾਲੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦੀ ਿਰਪਰੋਟ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਅਤ ੇਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਿਵਵਹਾਰ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਿਰਪਰੋਟ ਕਰਨ 

ਬਾਰ ੇਸਲਾਹ ਅਤ ੇਨੁਕਿਤਆ ਂਵਾਸਤ ੇਤੁਸ  www.internetmatters.org ਜ  www.childnet.com ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

 
ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 

Kidscape ZAP ਵਰਕਸ਼ਾਪ  ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤ ੇਅਤ ੇਮਾਿਪਆ ਂਅਤ ੇਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ 
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