Kidscape ਇੰ ਗਲਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ ਿਵੱ ਚ ਿਭੰ ਨ-ਿਭੰ ਨ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੜ ਸੰ ਕਲਪ ਹੈ।

ਅਸ ਉਹਨ ਸਾਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ ਿਜਨ ਨੂੰ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ
ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਇਹਨ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੁਕਿਤਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਕੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱ ਖਣ ’ਤੇ ਅਸ ਮਾਣ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੇ।

ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾਵ ਵਾਸਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ
Kidscape ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਏਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਦੀ
ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਿਚੰ ਤਤ ਹੋ, ਜ ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਦਾਦਾਿਗਰੀ
ਵਾਲੀ ਪਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱ ਕਾ ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤ ਅਸ ਏਥੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਮੌਜੂਦ ਹ ।

ਸਕੂਲੀ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ
1) ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ ਹੱ ਦ ਵੱ ਧ ਿਚੰ ਤਾਗਸਤ ਨਾ ਹੋਵ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਕੰ ਮ ਹੈ ਪਰ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੱ ਚੇ ਸਕੂਲ ਿਵਖੇ
ਵਧੀਆ ਸਮ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਚੁਣਤ
ੌ ੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹਨ ਨਾਲ ਨਿਜੱ ਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼
ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗ ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱ ਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ।
2) ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ। ਜੇ ਚੁਣਤ
ੌ ੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱ ਕਾ ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ। Kidscape ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਏਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
3) ਅਿਭਆਸ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਿਕ ਦੋਸਤ ਿਕਵ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹੈਲੋ ਕਹੋ,
ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਉਹਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛੋ, ਿਦਆਲੂ ਬਣੋ), ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਠਸ ਨਹ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਗੇ)। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਕੇ ਿਦਖਾਓ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਘਟੀਆ ਿਟੱ ਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਸ ਪਹੁੰ ਚਾ ਦਾ ਹੈ ਤ ਤੁਸ ਕੀ ਕਰਗੇ। ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪੱ ਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹਨ ਕੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਤੁਸ ਉਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ।
4) ਿਦਆਲੂਪਣ ਿਸਖਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱ ਕ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ
ਿਕ ਤੁਸ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਬਾਰੇ ਿਕਵ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਬੱ ਚਾ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ ਜੋ ਹੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੜ
ਜ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੇਮ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਰ ਿਕਸੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾਵ ਵਾਸਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ
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ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਕੀ ਹੈ?
ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਵਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਠਸ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਓਥੇ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਪੀੜਤ ਿਵਅਕਤੀ ਜ ਲੋ ਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ (ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱ ਚ – ਦਾਦਾਿਗਰੀ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ)। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਲਗ
ਵੱ ਲ ਵੀ ਉਹਨ ਨਾਲ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਿਕਸ ਤਰ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ
ਠਸ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਵਵਹਾਰ ਕਈ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੱ ਚੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਭ ਤ ਵੱ ਧ ਆਮ ਿਕਸਮ ਹੈ ਪੁੱ ਠਂ ਸਟੋਨਜ਼’ ਕਿਵਤਾ ’ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ – ਸ਼ਬਦ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੱ ਧ ਠਸ
ਿਸੱ ਧੇ ਨਾਮ ਲੈ ਣਾ (ਪੁਰਾਣੀ ‘ਸਿਟਕਸ ਐਡ
ਪਹੁੰ ਚਾ ਦੇ ਹਨ)। ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦੋਨ ਤਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ
ਔਨਲਾਈਨ (ਸਾਈਬਰਬੁਲੀਇੰ ਗ) ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਦਲਚਸਪ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਬੱ ਚੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ
ਵਾਲੀ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਸਭ ਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
‘ਅੰ ਤਰ’ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਣਾ
ਿਜਹੜੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਕਸਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸਮਝ ਲਏ ਗਏ ‘ਅੰ ਤਰ’ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦੇ ਹਨ। ਦੁੱ ਖ
ਦੀ ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਪੰ ਗ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱ ਿਖਆ ਲੋ ੜ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ, ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਕੁਰੂਪਤਾ ਵਾਲੇ
ਬੱ ਚੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੰ ਭਾਲ-ਕਰਤਾ, ਦੇਖਭਾਲ ਿਵਚਲੇ ਬੱ ਚੇ, ਨਸਲੀ ਘੱ ਟ-ਿਗਣਤੀ ਿਪਛੋਕੜ ਤ ਬੱ ਚੇ, ਗਰੀਬੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ
ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ, ਸੋਗਗਸਤ ਬੱ ਚੇ, ਐਲਰਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ, ਿਜਹੜੇ ਬੱ ਚੇ ਿਲੰਗ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ‘ਆਮ ਰਵਾਇਤ ’ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹ ਹੁੰ ਦੇ ਜ
ਆਪਣੇ ਿਜਨਸੀ-ਝੁਕਾਓ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਕਸਰ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਸੰ ਕੇਤ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਵਧੇਰੇ ਚੀ ਬੋਲਣਾ, ਵਧੇਰੇ ਸ਼ ਤ ਹੋ ਜਾਣਾ), ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਜ
ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਿਕਿਰਆਵ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਤ ਡਿਰਆ ਹੋਇਆ, ਅਿਜਹੀ ਿਬਮਾਰੀ ਿਜਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਨਹ
ਆ ਦਾ ਿਜਵ ਿਕ ਪੇਟ ਿਵੱ ਚ ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਿਸਰਪੀੜ, ਿਵਘੜ ਰਹੀ ਨ ਦ, ਿਬਸਤਰ ਿਵੱ ਚ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ, ਸੱ ਟ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੰ ਮ
ਹੋ ਜਾਣਾ ਜ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
1) ਦਿਹਸ਼ਤ ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਆਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱ ਕ ਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਦਾਦਾਿਗਰੀ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸ ਇਸ ਦੌਰ ਿਵੱ ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ। ਸ਼ ਤ, ਸਮਰੱ ਥ ਯੋਧੇ ਮਾਪੇ ਵ ਗ ਸੋਚੋ।
2) ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨ ਜਤਾ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰੋ। ਅਸ ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵ ਭਰੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀਆਂ ਿਜ ਦੇ ਹ ਪਰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨ ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱ ਕ ਿਸੱ ਧਾ ਸਵਾਲ
ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਮਆਂ ’ਤੇ ਇਕੱ ਿਠਆਂ ਪੈਦਲ ਸੈਰ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਗੱ ਡੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ
ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾਵ ਵਾਸਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ
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ਖਾਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁੱ ਛਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਿਕਵ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਸੁਣੋ। ਉਹਨ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਖੁੱ ਲਕੇ ਗੱ ਲ ਨਹ ਕਰਦੇ ਤ
ਅਿਜਹੇ ਮੌਿਕਆਂ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਦ ਤੱ ਕ ਉਹ ਿਤਆਰ ਨਹ ਹੋ ਜ ਦੇ।
3) ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ। ਹੋਰਨ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਪੁੱ ਛਣਾ ਮਦਦਗਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਉਹਨ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ
ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਿਧਆਨਪੂਰਵਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ ਜੋ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਗੱ ਪਸ਼ੱ ਪ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ।
ਦੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਉਹਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ – ਮ ਕੀ ਕਰ ?

1) ਮੁੜ-ਭਰੋਸਾ ਿਦਓ। ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਿਦਓ ਿਕ ਇਹ ਉਹਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱ ਿਠਆਂ ਿਮਲਕੇ ਤੁਸ
ਇਸਦਾ ਹੱ ਲ ਕੱ ਢ ਲਵਗੇ।
2) ਿਰਕਾਰਡ ਕਰੋ। ਨਟ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ, ਿਕੱ ਥੇ, ਿਕਸ ਨਾਲ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕੰ ਨ ਸਮ ਤ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਫੇਰ
ਘਟਨਾਵ ਦੀ ਇੱ ਕ ਡਾਇਰੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱ ਖੋ।
3) ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ ਿਕ ਉਹਨ ਨੂੰ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਉਹਨ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ ਿਕ ਇਹ ਉਹਨ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਵਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਹ ਅਿਹਮ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ
ਪਸਿਥਤੀ ਤੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰਨ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣ ਦੇ ਪਭਾਵ ਤ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ (ਉਦਾਹਰਨ
ਲਈ ਮੁਖਬਰ ਿਕਹਾ ਜਾਣਾ) ਇਸ ਲਈ ਇਕੱ ਿਠਆਂ ਿਮਲਕੇ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।
4) ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਇਸ ਤ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਡਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱ ਿਠਆਂ ਿਮਲਕੇ
ਇਸ ਗੱ ਲ ’ਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਿਵਅਕਤੀ ਕੌ ਣ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ ਉਹਨ ਵੱ ਲ ਕੀ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਫੋਕਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਿਵਵਹਾਰ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਾਵੇ।
5) ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱ ਖੋ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਤਰ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜ ਉਹਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਹੈ ਤ ਉਹਨ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਪਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਭੇਜੋ ਿਜੱ ਥੇ ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ ਹਨ। ਉਹਨ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਸਭ
ਤ ਪਿਹਲ ਆ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱ ਖਣਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਨੂੰਨੀ ਕਰਤੱ ਵ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ
ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ ਉਹਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤ ਤੁਸ
ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਿਚਲਡਰਨਜ਼ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਟੀਮ (ਕਸਲ ਿਵਖੇ) ਅਤੇ/ਜ ਪੁਿਲਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
6) ਇਸ ਗੱ ਲ ’ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਹੋਰ ਕੌ ਣ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਬਾਰੇ ਮਦਦ ਕਰੋ ਿਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਿਕਹੜੇ ਲੋ ਕ ਉਹਨ ਵੱ ਲ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੋਰ ਬੱ ਚੇ ਜ ਅਿਧਆਪਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ ’ਤੇ
ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨ ਨੂੰ ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਕਿਰਆਵ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਬਾਰੇ ਚੰ ਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤ ਬਾਹਰ ਦੋਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦੀਆਂ ਹਨ।
7) ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਤ ਡਰੋ ਨਾ। ਜੇ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਜ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਤੇ ਅਸਰ
ਪਾਇਆ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਜ ਿਚੰ ਤਾਗਸਤ ਹਨ) ਤ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।
8) ਮਦਦ – ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ ਗੁੱ ਸੇ ਨਾ ਹੋਵ – ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਰਹੋ ਿਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਦ ਤੱ ਕ ਇਕੱ ਿਠਆਂ ਿਮਲਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਦ ਤੱ ਕ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਪਸਿਥਤੀ ਬੰ ਦ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾਵ ਵਾਸਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ
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ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱ ਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਸਲ ਿਵਖੇ ਆਪਣੀ
ਸਥਾਨਕ ਿਚਲਡਰਨਜ਼ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ
ਕਸਲ ਦਾ ਕਨੂੰਨੀ ਕਰਤੱ ਵ ਹੈ। ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਿਕਵ
ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਿਕਸਮ ’ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਪੜਨ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ
ਿਕ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣਾ’ ਅਤੇ ‘ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱ ਖਣਾ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਮਦਦਗਾਰੀ ਹੋ
ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਕਦਮ
ਿਵਹਾਰਕ
Kidscape ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਦੀ ਪਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਆਤਮ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦਾ
ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਕ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਸਨੂੰ ਉਹ
ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਿਵੱ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਜ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਕਸਰ ਅਿਜਹੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਨਸ਼ਾਨਾ
ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੋ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦਾ ਹੈ ਜ ਿਜਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਨਹ ਹੈ।
ਅਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਦੜਤਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਿਸਖਾ ਦੇ ਹ ਿਜਵ ਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰੀਰਕ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾਕੇ ਰੱ ਖਣਾ, ਅੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਖ ਪਾਕੇ
ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ, ਆਤਮ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਨਹ ’ ਕਿਹਣਾ ਿਸੱ ਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ
ਪਤੀਿਕਿਰਆ ਦੇਣ ਤ ਮਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਅਸ ਸਮੁੱ ਚੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਮੁਫ਼ਤ ZAP ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚਲਾ ਦੇ ਹ ਜੋ ਇਹ ਹੁਨਰ ਿਸਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ – ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ
www.kidscape.org.uk/zap ਦੇਖ।ੋ

ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱ ਚਾ ਹੋਰਨ ਨਾਲ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ ਕੀ?
ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਫੇਰ, ਦਿਹਸ਼ਤ ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਆਓ। ਬੱ ਚੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰ ਦ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਉਹ ਠਸ ਪਹੁੰ ਚੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਇਸ ਦਾ ਗੁੱ ਸਾ ਹੋਰਨ ’ਤੇ ਕੱ ਢਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਿਜਹੜੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰਨ ਨਾਲ
ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹ ।
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱ ਲ ਪਹੁੰ ਚਾਈ ਗਈ ਠਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਰਹੋ ਿਕ ਇਸਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਉਹਨ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਹੜੇ ਉਸਾਰੂ
ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਠਸ ਪਹੁੰ ਚਾਏ ਿਬਨ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨ
ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਬਣਕੇ ਜੋ ਉਦਾਸ ਜ ਇਕੱ ਲੇ ਲੋ ਕ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ ਪਲਟ ਦੇਣ
ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ!
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ਮਦਦ! ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹ , ਗੇਮ ਰਾਹ , ਜ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਰਾਹ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤ ਇਸ ਨਾਲ
ਿਨਪਟਣਾ ਜ ਇਸ ਤ ਬਚ ਿਨਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸ ਉਹਨ ਵੱ ਲ ਵਰਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ
ਸਾਈਟ ਤ ਜ ਉਹਨ ਵੱ ਲ ਖੇਡੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਗੇਮ ਤ ਜਾਣੂੰ ਨਾ ਹੋਵ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱ ਕਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
1) ਸੰ ਕੇਤ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖ।ੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਿਚੰ ਤਾਗਸਤ ਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤ ਇਹ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ
ਸੰ ਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
2) ਉਹਨ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਿਕ ਔਨਲਾਈਨ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਕੀ ਹੈ (ਲੋ ਕ ਵੱ ਲ ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਸ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ)
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਿਵਚਾਲੇ ਛੱ ਡ ਦੇਣਾ ਜ ਵਾਪਸ
ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਬੇਕ ਲੈ ਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3) ਮੁੜ-ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਓ, ਿਰਕਾਰਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਓ ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸ ਇਕੱ ਿਠਆਂ ਿਮਲਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰ ਲਵਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨ ਕੁਝ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਿਜਸਨ ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਤ ਗੁੱ ਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਅਸ ਸਾਰੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ
ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਿਕੰ ਨਾ ਅਿਹਮ ਹੈ। ਜੇ ਔਨਲਾਈਨ
ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ ਹੀ ਹਨ ਤ ਘਟਨਾਵ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ
ਸ ਝਾ ਕਰਨਾ ਅਿਹਮ ਹੈ।
4) ਔਨਲਾਈਨ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਕੋਲ ਅਿਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਨ ਨਾਲ ਤੁਸ ਦਾਦਾਿਗਰੀ
ਵਾਲੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਾਦਾਿਗਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਿਵਵਹਾਰ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ
ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨੁਕਿਤਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸ www.internetmatters.org ਜ www.childnet.com ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
Kidscape ZAP ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ
ਵਾਸਤੇ ਦੇਖ:ੋ www.kidscape.org.uk/zap
Kidscape ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਲਾਹ ਲਾਈਨ (Parent Advice Line) ਵੀ ਚਲਾ ਦਾ ਹੈ – ਹੋਰ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਦੇਖ:ੋ
www.kidscape.org.uk/parentsupport
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