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اگر میرے بچے کا رویہ غصیال ہے تو کیا کیا جائے؟

cmascanada.ca/cnc/parents کثير زبانوں ميں مزيد والديني معلومات کے ليے مالحظہ فرمائيں

احساسات  کے  افسردگی  اور  تناؤ  اکثر  وہ  ہے  ہوتا  جارحانہ  رويہ  کا  بچوں  جن 
عمل کا اظہار اسی طريقے سے کرتے ہيں جن ميں ان کو جان کاری  کے تئيں ردِّ
ہوتی ہے۔  تحفظ کے احساس پيدا کرنے کے ليے آپ کے بچے کو اضافی مدد کی 
اچھی  کو  مسئلہ  آپ  کر  اپنا  تحمل  اور  دل  ٹھنڈے  محبت،  ہے۔   سکتی  پڑ  ضرورت 

طرح سے حل کر سکتے ہيں۔ 

ايک والدين کی حيثيت سے، اس وقت اپنے بچے کے پاس رہنا آپ کے ليے مشکل 
وقت،  کے  آپ  کو  اس  ميں  حقيقت  ليکن  کرے،  غصيالبرتاؤ  وہ  جب  ہے  سکتا  ہو 
نگہداشت اور توجہ کی ہی ضرورت ہے۔  جب آپ اپنے بچے پر پوری توجہ ديتے 
ہيں، تو جيسے ہی ان کی افسردگی، غصہ، تھکاوٹ، بھوک کی شروعات ہوتی ہے، 
آسانی سے آپ کو دکھائی دے ديتا ہے اور غصيالہونے سے پہلے آپ ان کی مدد کر 
سکتے ہيں۔  سب سے اہم بات يہ ہے کہ، اپنے بچے کو يہ بتائيں کہ چاہے جو کچھ 

بھی ہو، آپ ہميشہ ان سے محبت کريں گے۔  

جارحیت کا سامنا کیسے کریں 

• عمل ظاہر کرتا ہے، تو سمجھيں 	  اگر آپ کا بچہ جدائی کے تئيں جارحانہرردِّ
کہ وہ آپ سے الگ ہونے کے ليے تيار نہيں ہو سکتا ہے، يہاں تک کہ مختصر 

وقت کے ليے بھی۔ 
• کھانا 	 پہننے،  کپڑے  اسے  تو  ہے،  جاتا  ہو  افسردہ  سے  آسانی  بچہ  کا  آپ   اگر 

کھانے يا ٹوائليٹ استعمال کرنے جيسی چيزوں ميں اضافی مدد کی ضرورت 
ہو سکتی ہے۔  

•  ايک جارحانہويہ والے بچے کی اضافی نگہداشت، تسلی اور توجہ کے ليے 	
تيار رہيں۔  ان کے سب سے بڑے احساسات يہ ہيں کہ وہ خوف ميں ہيں!  مثالً، 
انہيں اس بات کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ آپ نجی کمرے ميں يا بستر کے 
اندر يہ چيک کرنے ميں ان کی مدد کريں کہ کوئی خطرناک چيز تو نہيں ہے۔  
انہيں اکثر سنبھالنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور انہيں اس بات کی بھی 
ضرورت پڑ سکتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ بستر پر سوئيں اگر انہيں ڈراونی 

خواب آئيں۔  
•  اپنے بچے کو ديکھ کر جارحيت کو سمجھيں۔ 	

•  کونسی چيز جارحيت کو بڑھاوا ديتی ہے؟	
• ہے 	 چاہتا  وہ  بھی  کچھ  جو  پہلے  سے  کرنے  جارحانہبرتاؤ  بچہ  کا   آپ 

اسے کن طريقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے؟
•  کيا جارحيت کے کوئی خاص طريقے ہيں؟  )مثالً کيا يہ رات کے کھانے 	

نہيں  نيند  ہلکی  ميں  دن  وہ  جب  وقت  اس  يا  ہے  ہوتا  پہلے  ٹھيک   سے 
لے پاتا ہے؟(

•  ٹھنڈے دل سے اور فوراً جارجيت کو روکيں۔ 	
•  پہلے اپنے غصے کو قابو ميں کريں۔ 	
• جاؤ" 	 "رک  کہيں  يہ  کر  جھک  اور  جائيں  قريب  کے  بچے    اپنے 

)اپنی زبان ميں(۔ 
•  اس کی مار يا پکڑ کو روکنے کے ليے اپنے ہاتھوں کو استعمال کريں۔ 	

)اس بات کا دھيان رہے کہ اپنے بچے کی جارحيت کو روکنے کے ليے 
بہت زيادہ طاقت کا استعمال نہ کريں۔( 

•  ان کے احساسات بيان کرنے کی کوشش کريں۔  )مثالً "آپ غصے تھے ۔"  "آپ 	
کو يہ چاہيے تھا۔"(  جب بچوں کو لگتا ہے کہ ان کی بات سمجھ لی گئی تو وہ 

آسانی سے ٹھنڈے ہو جاتے ہيں۔ 
• ٹھيک 	 مارنا  )مثالً  ہوں۔   معلوم  ضوابط  انہيں  کہ  بنائيں  يقينی  کو  بات    اس 

نہيں ہے۔( 
•  بچے جو چاہتے ہيں يا جس کی ضرورت ہے اسے پانے کے ليے دوسرے 	

سکتا  کھيل  ميں  کہيں "کيا  يہ  )مثالً  کريں۔   مدد  کی  ان  ميں  سيکھنے  طريقے 
ہوں؟" کھلونے پکڑنے کے بجائے۔( 

•  يہ واضح کرديں کہ اگر ايسا دوبارہ ہوگا تو آپ کيا کريں گے۔  )مثالً "اگر آپ 	
کھلونے پھينکيں گے تو وہ دور چال جائے گا۔"( 

• کنٹرول 	 خود  کم  ميں  جس  ديں،  بدل  ميں  چيز  والی  کرنے  پرسکون  کو   کھيل 
درکار ہو۔
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