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جب آپ کے بچے کو ڈراونے خواب  ٓائیں

چھوٹے بچے ہمیشہ خواب اور حقیقت کے درمیان فرق نہیں بتا سکتے ہیں۔  کچھ بچوں کو ایسے خواب آتے ہیں جو اتنے "حقیقی" محسوس ہوتے ہیں اور ڈراونے ہوتے ہیں 
کہ وہ پریشان حال بیدار ہوتے ہیں۔  اس کی وجہ سے والدین کو بھی پریشانی الحق ہو جاتی ہے اور ہر کسی کی نیند ختم ہو جاتی ہے۔  والدین کی حیثیت سے، کچھ ایسی چیزیں 

ہوتی ہے جن کے استعمال سے آپ اپنے بچے کے ڈراونے خواب کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں تا کہ ہر کوئی اچھی طرح سے سو سکے۔ 

ڈراونا خواب کیا ہوتا ہے؟ 

ڈراونے خواب ایک بہت ہی خوفزدہ کرنے واال خواب ہوتا ہے۔  اس کی وجہ سے 
نے لگتا ہے، یا اس کی وجہ سے آپ کا  آپ کا بچہ ڈر کر بیدار ہوجاتا ہے اور چلاَّ

بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے۔  

ڈراونے خواب کا سبب کیا ہے؟ 

• )یہاں 	 بچوں  جانا۔   میں  ملک  نئے  کسی  اور  جنگ  بشمول  تجربات،   ڈراونے 
تک کہ دودھ پیتے بچوں( کے اندر یاد داشت ہوتی ہیں۔  ان کو خوشبو، آوازیں 
اور نظارے یاد رہ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ڈراونے خواب آسکتے ہیں۔ 

•  یہ احساسات کہ چھوٹے بچے مدد کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، اس کے بارے میں 	
بات نہیں کرپاتے ہیں یا مدد کا تقاضہ نہیں کرپاتے ہیں۔ 

•  اپنی زندگی میں ہونے والی تبدیلیوں، یا اپنے والدین کے تناؤ یا فکر یا خوف 	
کے بارے میں عدم تحفظ کا احساس۔  

•  وہ ٹی وی شو اور نیوز پروگرام دیکھنا اور سننا جو بچوں کے لیے ڈراونے 	
ہوتے ہیں۔  

یہ کیوں اہم ہے کہ آپ اپنے بچے کے 
ڈراونے خواب کے سلسلے میں مدد کریں؟ 

•  بہت سارے ڈراونے خواب کی وجہ سے ایک بچے کو دن میں بھی فکرمندی 	
ہیں  کرتے  مظاہرہ  کا  کارکردگی  بہترین  وقت  اس  بچے  ہے۔  سکتی  ہو  الحق 

جب ان کے اندر تحفظ اور سلمتی کا احساس ہوتاہے۔ 
•  اچھی نیند اچھی صحت کے لیے، کجھ سیکھنے کے لیے اور تناؤ سے باہر 	

کی  نیند  سے  وجہ  کی  مداخلت  میں  نیند  ہے۔   ضروری  بہت  لیے  کے  نکلنے 
کیفیت اور مقدار میں کمی آجاتی ہے۔  

•  جب بچوں کو ڈراونے خواب آتے ہیں تو والدین کی نیند بھی ختم ہو جاتی ہے۔  	
بہت کم نیند کا مطلب ہے کہ والدین اور بچے دونوں چڑچڑے ہو سکتے ہیں۔  

• ہے، 	 سکتا  لگ  ڈر  سے  سونے  انہیں  ہیں  آتے  خواب  ڈراونے  کو  بچوں   جن 
سونے کے وقت دشواری پیدا کر سکتے ہیں۔
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آپ اپنے بچے کے آرام سے سونے میں 
کیسے مدد کر سکتے ہیں اور ان کے 

ڈراونے خواب کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ 

• جسمانی 	 ساری  بہت  لیے  کے  سونے  میں  نیند  گہری  کر  تھک  کو   بچوں 
سرگرمی کی ضرورت پڑتی ہے۔  گھر سے باہر کھیل اور تازہ ہوا جسم کے 

اچھی چیز ہیں اور ان سے دماغ کو راحت پہنچانے میں مدد ملتی ہے۔  
•  ایسی غذا اور مشروبات سے پرہیز کریں جن میں کیفین ہو۔  ان کی وجہ سے 	

سونا دشوار ہو سکتاہے۔  بہت ساری سوفٹ ڈرنک، چاکلیٹ، چائے اور کوفی 
میں کیفین ہوتی ہے۔ 

•  اپنے بچے کو سونے کے وقت پروٹین سے بھرپور کوئی ناشتہ دیں، جیسے 	
کہ گوشت، پنیر، انڈے یا ٹوفو وغیرہ۔  بھوکے بچے رات میں جگ جائیں گے۔  

• ہو۔  	 شروع  پر  وقت  ہی  ایک  رات  ہر  جو  بنائیں  معمول  ایک  وقت  کے   سونے 
یہ تقریباً 30 منٹ لمبی ہونی چاہیے اور اس میں شامل ہونی چاہیے خاموش 
کہانیاں/ اور  وپیار  الڈ  سارے  بہت  غسل،  گرم  ایک  الئٹ،  مدھم  سرگرمیاں، 

گانے/عبادتیں۔  
•  اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے بچے کو 11 سے 12 گھنٹے کی نیند ملے۔  	

چھوٹے بچوں کو دن میں ہلکی نیند کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔  
•  جب آپ کا بچہ تھک چکا ہو تو انہیں بستر پر ہلکی نیند یا گہری نیند لے لینی 	

چاہیے۔  جب بچے مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر سوئیں گے، خاص 
طور سے ٹی وی کے سامنے، تو ان کے لیے رات میں سونا مشکل ہو جائے 

گا اور رات میں جگتے رہیں گے۔ 
• ہے، 	 سکتی  پڑ  ضرورت  کی  روشنی  ہلکی  ایک  میں  رات  کو  بچے  کے   آپ 

اگرچہ مکمل اندھیرا صحت بخش ہوتا ہے۔  
•  ایک گرم کمبل کے ساتھ ایک ٹھنڈے روم میں اچھی نیند آتی ہے۔  	

جب آپ کا بچہ ڈراونے خواب سے بیدار 
ہوتو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ 

•  اپنے بچے کو تسلی اور آرام دیں۔  ٹھنڈے دل اور شفقت سے کام لیں۔  	
•  اگر آپ کا بچہ بستر پر پیشاب کردے، تو فوراً صاف کریں اور جان لیں کہ آپ 	

کے بچے نے جان بوجھ کر یہ نہیں کیا ہے۔  

•  اگر آپ کے بچے کی عمر زیادہ ہو تو اس سے خواب کے بارے میں پوچھیں۔  	
• وہ 	 کہ  تک  جب  کریں  پیار  و  الڈ  اور  دیں  تھپکی  سنائیں،  گانا  کو  بچے   اپنے 

دوبارہ سو نہ جائے۔ 
•  اگلے دن، اپنے بچے سے ڈراونے خواب کی ڈرائنگ تیار کرنے کو کہیں؛ پھر 	

ڈرائنگ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور اس کو پھینک دیں۔  
•  اگر خواب کوئی ڈراونی یاد داشت تھا تو اس بارے میں اپنے بچے سے بات 	

کریں۔  اس بات کو سمجھنے میں اپنے بچے کی مدد کریں کہ یہ بہت پہلے، کہیں 
اور ہوا تھا اور یہ کہ اب وہ محفوظ ہے۔  

•  اپنے بچے سے ایک ایسی جگہ کی ڈرائنگ تیار کرنے کو کہیں )یا ان کے لیے 	
ڈرائنگ تیار کریں( جہاں اسے تحفظ اور خوشی کا احساس ہو اور اس سے اچھی 
یاد داشت جڑی ہو۔  یہ حقیقی یا مصنوعی ہو سکتا ہے۔  اس ڈرائنگ کو ان کے لیے 
ان کے بستر کے پاس رکھیں تا کہ جب وہ سونے جائیں تو اس کو دیکھ سکیں۔  آپ 

وہاں اپنے مسکراتے چہرہ کی ایک تصویر بھی رکھ سکتے ہیں۔ 

اگر رات کی دہشتیں اور ڈراونے خواب ختم 
نہ ہوں تو کیا کریں:

•  رات کی دہشتیں مزید شدید ڈراونے خواب ہوتے ہیں۔  آپ کا بچہ چیخ سکتا ہے، 	
ہو سکتا ہے بیدار نہ ہوپائے یا آپ کو نہ پہچان پائے۔   

•  کبھی کبھار کی رات کی دہشت فکر کی بات نہیں ہے۔  رات کی دہشتیں عام طور 	
پر بچے کو یاد نہیں رہتی ہے، اگرچہ وہ والدین کے پریشانی کے باعث ہوں اور 

پورے گھر والوں کی نیند خراب کردیں۔  
• ذریعہ 	 کے  آپ  اور/یا  آئیں  بار  بار  دہشتیں  کی  رات  یا  خواب  ڈراونے   اگر 

اپنے  تو  جائیں،  نہ  بھی  بعد  کے  آزمانے  عملیوں  حکمت  سبھی  باال  مذکورہ 
ڈاکٹر سے مدد طلب کریں۔  

جب آپ کے بچے کو ڈراونے خواب  ٓائیں
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