ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ:
ਮਾਚਿਆਂ ਅਤੇ ਚ ੱ ਚਿਅਕਾਂ ਲਈ ੁਝਾਅ
ਬਾਲਗ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਚਕਰਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਚਵੱ ਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਚਬਪ੍ਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਚਵੱ ਿ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਨਹਾਂ ਕੁੰ ਜੀ ਯਾਦ-ਪ੍ੱ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ.

ਸਾਂਤ ਅਤੇ ਭਰੋ ੇਮੰਦ ਬਣੋ
ਚ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰ ਮੰ ਨੋ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਕਰੋਬੱਿੇ, ਖਾਸਕਰ ਜਵਾਨ, ਵੱ ਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰ ਕੇਤ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ. ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਤਬਾਹੀ ਨੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰ
ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਼ਿੋਰ ਚਦਓ. ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਭਰੋਸਾ ਚਦਵਾਓ ਚਕ ਪ੍ਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਿੀ਼ਿਾਂ ਚਬਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ.

ਚ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰ ਮੰ ਨੋ ਅਤੇ ਧਾਰਣ ਕਰੋ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਿਰਿਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਚਗਆ ਚਦਓ, ਪ੍ਰ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬਰ ਨਾ ਕਰੋ. ਸੁਣੋ,
ਹਮਦਰਦੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਦੱ ਸੋ ਚਕ ਸੁਰਆਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਮ ਹਨ. ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਵੱ ਲ ਚਧਆਨ ਚਦਓ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋ
ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਕ ਬੱ ਿਾ (ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ) ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਚਵੱ ਿ ਹੈ

ਲਿਕੀਲੇ ਿਣ 'ਤੇ ਼ਿੋਰ ਚਦਓ
ਰਣਨੀਤੀਆਂ

ਕੁਸਲਤਾ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੰ ਿਰਾਉਣੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਕਰਨ

ਪ੍ੇਸੇਵਰ

ਚਵਵਹਾਰਾਂ

ਜਾਗਰਕਤਾ
ਅਤੇ

ਿੰ ਗੀ

ਚਵੱ ਿ ਅਤੀਤ ਚਵੱ ਿ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮੁਹਾਰਤਾਂ

ਸਰੀਰਕ ਚਸਹਤ ਨੰ ਉਤਸਾਹਤ

ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਚਵੱ ਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ.

ਕਰੋ.

ਉਨਹਾਂ ਭਾਈਿਾਚਰਆਂ ਨੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ ਚਜਹੜੇ
ਕੁਦਰਤੀ

ਆਫ਼ਤਾਂ

ਤੋਂ

ਬਿੇ

ਹਨ.

ਿੀਅਰ ਿੋਰਟ ਨੰ ਮ਼ਿਬਤ ਕਰੋ
ਮ਼ਿਬਤ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱ ਿੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. ਖਾਸਕਰ ਚਕਸੋਰਾਂ ਚਵਿ, ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਚਰਸਤੇ ਇਕੱ ਚਲਆਂ ਨੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪ੍ਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.

ਆਿਣੀਆਂ ਿੁਦ ਦੀਆਂ ਼ਿਰਰਤਾਂ ਦਾ ਚਧਆਨ ਰੱ ਿੋ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਚਵੱ ਿ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗ.ੇ ਚਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪ੍ਣੀਆਂ
ਪ੍ਰਤੀਚਕਰਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱ

ਦਜੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ, ਆਪ੍ਣੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਚਸਕ ਚਸਹਤ ਦਾ ਚਧਆਨ ਰੱ ਖੋ, ਅਤੇ

ਚਬਹਤਰ ਮਚਹਸਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਚਸਆਂ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇ਼ਿ ਕਰੋ.

ਿਰੇਸਾਨੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚਿੰ ਨਹ ਲਈ ਹਾਇਤਾ ਭਾਲੋ
ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ

ਮਾਚਿਕ

ਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਬਹੁਤੇ ਬੱ ਿੇ ਠੀਕ ਹੋ ਿਾਣਗੇ. ਹਾਲਾਂਚਕ, ਕੁਝ ਦੇ ਿੇਸੇਵਰ ਮਦਦ ਦੀ ਼ਿਰਰਤ ਵਾਲੀਆਂ

ਿਰਤੀਚਕਰਆਵਾਂ ਹੋ ਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਨਹਾਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਿੇਸੇਵਰ
ਿਾਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਿਾਂ ਇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱ ਧ

ਹਾਇਤਾ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਵਿਾਰ ਕਰੋ ਚਿਨਹਾਂ ਦੀ ਿਰਤੀਚਕਰਆ ਿਾਰੀ ਰਚਹੰ ਦੀ ਹੈ

ਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚਵਗੜਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਿੇ ਦਾ ਕਲ

ਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ
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ਰੋਤ ਹੋ ਕਦਾ ਹੈ.

