
ے بچوں کے لیے پیار اور دیکھ بھال
اپن

اعتامد اور احرتام

بچوں کے اپنے جذبات، دوستوں، 

رسگرمیوں اور رائے رکھنے کے حق کو 

تسلیم کریں

آزادی کو فروغ دیں  ●

تنہائی کی اجازت دیں  ●

ماں یا باپ دونوں میں سے   ●

دوسرے کے لیے بچوں کے 

جذبات کا احترام کریں

اپنے بچوں پر یقین   ●

رکھیں

جذباتی سالمتی کو فروغ دیں

بات کریں اور عمل کریں تاکہ بچے اپنا 

اظہار خیال کرنے میں محفوظ اور آرام 

دہ محسوس کریں

مہذب بنیں  ●

قابل اعتماد بنیں  ●

کھانا، رہائش، لباس مہیا کریں

ذاتی حفظان صحت اور غذائیت سکھائیں   ●

سالمتی کی نگرانی کریں  ●

خاندانی معموالت کو برقرار رکھیں  ●

زخموں پر توجہ دیں  ●

مستقل مزاج رہیں

یقینی بنائیں کہ قواعد بچے کی عمر اور   ●

نشوونما کے لیے موزوں ہیں 

حدود اور توقعات کے بارے میں واضح رہیں  ●

ہدایات دینے کے لیے نظم و ضبط کااستعمال   ●

کریں، سزا دینے کے لیے نہیں

اپنے بچوں کی زندگیوں میں حصہ لیں: 

رسگرمیاں، اسکول، کھیل، خصوصی تقریبات 

اور دن، تقریبات، دوست

اپنے بچوں کو اپنی سرگرمیوں میں   ●

شامل کریں 

اپنے بچوں پر ظاہر کریں کہ آپ کون   ●

ہیں

زبانی اور جسامنی پیار کا اظہار کریں

جب آپ کے بچے جسمانی یا جذباتی   ●

طور پر تکلیف میں ہوں تو پیار سے 

پیش آئیں

اپنے آپ کو ذاتی وقت دیں

اپنے آپ کو صحت مند رکھیں  ●

دوستیاں برقرار رکھیں  ●

محبت قبول کریں  ●

تائید کنندہ بنیں  ●

بچوں کی ان کی دلچسپی پر عمل   ●

کرنے کی حوصلہ افزائی کریں 

بچوں کو آپ سے اختالف کرنے دیں  ●

بہتری کو پہچانیں  ●

نئی مہارتیں سکھائیں  ●

انہیں غلطیاں کرنے دیں  ●

جسامنی تحفظ فراہم کریں

نظم و ضبط فراہم کریں

وقت دیں

پیار دیں

اپنے آپ کا خیال رکھیں

بچوں کی 
پرورش کرنا

حوصلہ افزائی اور 

حامیت کریں

ھ بھال
اپنے بچوں کے لیے پیار اور دیک

اپنے بچوں کے لیے پیار اور دیکھ بھال
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