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اپنے بچے کے لیے معموالت تیار کرنا

آپ کے بچے کے دن کی ایک خاص ترتیب ہے۔ وہ جاگتے ہیں، بیت الخالء جاتے ہیں یا اپنا ڈائپر بدلواتے ہیں۔  وہ کپڑے بدلتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، گھر پر کھلیتے ہیں یا 
چائلڈ کیئر سنٹر جاتے ہیں جہاں ان کا کوئی شیڈول ہو۔  جب وہ گھر آتے ہیں، تو رات کا کھانا کھاتے ہیں، نہاتے ہیں، دانت صاف کرتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں یا مل کر بیٹھتے 
ہیں اور سو جاتے ہیں۔  ساتھ مل کر بار بار کرنے والے یہ کام ایک معمول بن جاتے ہیں جو آپ کے بچے کے اندر راحت اور سالمتی کا احساس پیدا کرنے میں مدد کرتے ہیں۔  

معموالت کیوں اہم ہیں؟

• اور 	 تحفظ  میں  ان  تو  ہیں  سوتے  اور  کھاتے  پر  اوقات  کے  معمول  جب   بچے 
راحت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔  وہ اچھی طرح سے کھاتے اور سوتے بھی ہیں۔  

• سے 	 اس  انہیں  اور  ہے  امید  کیا  سے  ان  کہ  ہے  ہوتا  معلوم  کو    بچوں 
راحت محسوس ہوتی ہے۔  وہ اگلی سرگرمی کے لیے مزید آسانی سے تیار 

ہو سکتے ہیں۔ 
•  جب کوئی معمول مقرر ہو تو بچوں کے غلط برتاؤ کا کم امکان ہوتا ہے۔   	
•  بچے اس وقت اچھی طرح سیکھتے ہیں جب کوئی روٹین )معمول( ہو اور خود 	

کے لیے آہستہ آہستہ بہتر کر سکتے ہیں۔   
• کا 	 قربت  تئیں  کے  دوسرے  ایک  اندر  کے  والوں  گھر  سے  )معمول(   روٹین 

احساس پیدا ہوتا ہے۔  

معموالت کی کامیابی کے لیے مشورے

•  ایسا شیڈول تیار کریں جو پورے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ 	
• لیکن 	 کریں  کوشش  کی  رکھنے  ہی  ایک  وقت  کا  سونے  اور  کھانے  روز    ہر 

کو  اس  تو  ہے  چاہتا  سونا  یا  ہے  بھوکا  بچہ  کا  آپ  کہ  لگے  ایسا  کو  آپ  اگر 
اجازت دیں۔ 

• مثالً، 	 دیں۔   بتا  میں  بارے  کے  سرگرمی  اگلی  پہلے  سے  وقت  کو  بچے   اپنے 
"صاف صفائی کرنے کے بعد، ہم ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے۔"

•  اپنے بچے کے ساتھ صبر و تحمل سے کام لیں۔ نئے معموالت سیکھنے میں 	
وقت لگتا ہے۔ 
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معموالت کے لیے تجاویز 

کپڑے تبدیل کرنا

•  سردی کے موسم میں گرم کپڑے پہننا آپ کے بچے کے لیے نیا ہو سکتا ہے۔  	
اس بات کو یقینی بنائیں کہ باہر جانے کے لیے متعدد کپڑے پہننے کے لیے 

ٓاپ کے پاس کافی وقت ہے۔  
• کسی سردی کے دن اسنو 	 پہننا ہے )مثالً  کیا  انہیں  دکھائیں کہ   اپنے بچے کو 

پینٹ اور دستانے، گرمی میں دھوپ سے بچانے والی ایک ٹوپی اور سینڈل(، 
پھر اپنے بچے کو اس دن کے لیے پیشگی طور پر کپڑے نکالنے دیں۔  

•  دیوار پر ایک مخصوص کھونٹی لگا دیں جہاں آپ کا بچہ اپنے باہر جانے کے 	
کپڑے  صبح  اگلی  کو  اس  سے  اس  آئے،  سے  باہر  وہ  جب  سکے  لٹکا  کپڑے 

تالش کرنے میں آسانی ہوگی۔ 

کھانا

•  بچے ہر روز پانچ سے چھ بار کھا سکتے ہیں )مثالً تین کھانے اور دو یا تین 	
مرتبہ سنیکس(۔ کھانے کے لیے اور صحت بخش سنیکس کے لیے ریگولر 
اوقات بنانے کی کوشش کریں تاکہ بچوں کو بھوک محسوس نہ ہو یا ان میں 

چڑ چڑا پن نہ پیدا ہو۔  
• اس 	 کھائیں۔   کھانا  کر  بیٹھ  ساتھ  پر  طور  کے  فیملی  ایک  ہو،  ممکن  بھی   جب 

سے آپ کو ایک دوسرے سے بات کرنے، بات سننے اور سیکھنے کا موقع 
ملے گا۔

بیت الخالء جانا اور ہاتھ دھونا

•  اپنے بچے کا ڈائپر باقاعدگی سے چیک کریں اور بدلیں تاکہ سرخ دھبے نہ ہو۔  	
• کے 	 استعمال  کے  پاٹ  یا  لیے  کے  حاجت  رفع  یا  الخالء  بیت  بچہ  کا  آپ   جب 

لیے تیار ہو تو اسے باقاعدہ اوقات پر ہمیشہ بیت الخالء یا پاٹ میں بٹھانے کی 
کوشش کریں تاکہ وہ سیکھے۔  

•  یہ عادت ڈالنے میں اپنے بچے کی مدد کریں کہ ہمیشہ بیت الخالء سے آنے 	
کے بعد وہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے۔  

نہانا
 

•  اپنے بچے کو باقاعدگی کے ساتھ نہالنے سے ان کے اندر راحت کا احساس 	
کچھ  جیسے  کشتی  یا  کپ  پالسٹک  گے۔   بچیں  سے  دھبے  سرخ  اور  ہوگا 
کھلونوں کا استعمال کرکے نہانے کے وقت کو ایسا بنائیں کہ وہ اس کا انتظار 

کریں، تا کہ وہ ٹب میں اس کے ساتھ کھیل سکیں۔  
•  وقت سے پہلے ہر چیز تیار رکھیں تا کہ آپ اپنے بچے کو باتھ ٹب پر کبھی تنہا 	

نہ چھوڑیں۔ وہ آسانی سے ڈوب سکتے ہیں۔
•  آہستہ آہستہ خود سے ہاتھ دھونا سیکھنے میں اپنے بچے کی مدد کریں۔	

سونا

• اور 	 ہے،  ہوتی  ضرورت  کی  سونے  گھنٹے  سے 16  روز 13  ہر  کو   بچوں 
گھنٹے   13 سے   10 کو  سال(   1-3( بچوں  رہے  سیکھ  چلنا  پر  پاؤں  اپنے 
اوقات  باقاعدہ  کے  ہونے  بیدار  اور  سونے  ہے۔  ہوتی  ضرورت  کی  سونے 
رکھنے سے آپ کو اس بات کی یقینی بنانے میں مدد مل سکتی ہے کہ آپ کے 

بچے کو کافی نیند ملے۔  
•  ہلکی نیند اور رات کی نیند کے لیے ایک بستر پر سونے سے آپ کے بچے 	

راحت  بچہ  اور  گی  جائے  ہو  انسیت  سے  سونے  میں  جگہ  خاموش  ایک  کو 
محسوس کرے گا اور اس کو جلدی نیند آجائے گی۔  

• اور 	 کرنے  آرام  کو  بچے  کے  آپ  سے  معمول  کے  سونے  بخش  سکون   ایک 
راحت حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔  آپ کے معموالت میں شامل ہو سکتا 
پیار  الڈ  کر  مل  ساتھ  گانا،  پڑھنا،  کہانیاں  کہ  جیسے  سرگرمیاں  خاموش  ہے 

کرنا، عبادت کرنا یا اپنے بچے کے ساتھ لیٹنا جب تک کہ وہ سو نہ جائے۔

اپنے بچے کے لیے روٹین تیار کرنا
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