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  بارنے ہاگے میں معیار

  

ا     ڑے  ذ س او   ا  ک   ڑے  د س   ۔  

Donald Winnicott

  

  

  

  

  

  

  

بارنے ہاگے میں اچھا معیار سب سے بڑھ کر اس طرح دیکھنے میں آتا ہے کہ  ایک بچے اور بڑوں کا 
  :وں میں یہ صفات ہوں کہ وهبڑوہاں آپس کا تعلق کیسا ہے اور 

 ںتے ہیبچے کے ساتھ واسطے میں دلی شوق اور پیار سے شریک ہو•
 ںیہ ں اور خبرگیری کرتےا احساس کرتے ہیبچہ جو اظہار کرے، اس ک•
 ںیں اور بچے کو بتاتے ہیسنتے ہبات ں، خود یمل کر باتیں کرتے ہ•
 ںیں اور بچے کیلئے اچھے طریقے سے پابندیاں لگاتے ہواضح طرز عمل رکھتے ہی•

اہمیت رکھتا  مرکزیاور باہمی اعتماد پر استوار تعاون  ےمعیار کیلئے بارنے ہاگے اور گھر کے بیچ اچھ
  ہے۔
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  سماجی تنوعبارنے ہاگے میں 

  

  ں۔    ڈھ  ز ا وه       اور  ا   ان

Paolo Freire

  

  

  

  

  

  

  

  سبھی ماں   باپ اپنے بچوں کا بھال چاہتے ہیں۔

  :بارنے ہاگے میں سماجی تنوع قائم رکھنے کیلئے اچھی بنیادیں یہ ہیں 

 ۔مختلف ہونے اور ایک دوسرے کی تہذیب، نظریہ حیات اور اقدار کو تسلیم کیا جاۓ – کرناتسلیم •
 ۔یہ شعور کہ ہم دوسروں کے اظہار اور ضروریات پر کس طرح پیش آتے ہیں  – شعور•
اہلیت جس کا تحفظ اس طرح ممکن ہوتا ہے کہ عملہ سب والدین کے ساتھ مل کر کام کرنے کی  – رنگا رنگی•

 رکھتا ہو۔
جن کی بنیاد احترام، بھروسے اور احساس تحفظ پر ہو اور جو بچوں  رویےایسے رجحانات اور  – رجحانات•

 اور والدین کے ساتھ واسطے کیلئے الزمی اہمیت رکھتے ہیں۔
بارنے ہاگے سب کو توجہ دیتا ہو اور سب کی سنتا ہو تاکہ سب لوگوں کو بارنے ہاگے   – سب کو شامل کرنا•

 کام میں شریک ہونے کا موقع ملے۔ کے مشموالت اور
عملہ والدین سے پوچھے کہ وه کس صورت میں بارنے ہاگے کے ساتھ پیغامات  – بات سمجھنا اور سمجھانا•

 کا تبادلہ اور معلومات وصول کرنا چاہتے ہیں: زبانی، تحریری طور پر یا مترجم کے ذریعے۔
  اچھی معلومات دے کر، ان سے مشوره کر کے اور ان کی بات سن کر۔ – والدین کو بااختیار بنانا•
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  بچے کو بارنے ہاگے سے مانوس کرانا

  

 ں ا  ف ار دو  د  ا   ۔  ا   ڑ ، ادو  ۔  

Hodding Carter

  

  

  

  

  

  

  

بارنے ہاگے سے پہلے واسطے کے موقع پر بچے کی خوشی و اطمینان کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ والدین 
  عملہ مل کر بچے کو بارنے ہاگے میں بہترین آغاز فراہم کرتے ہیں۔اور بارنے ہاگے کا 

 ہے کہ انہیں بارنے ہاگے میں ایک پر اعتماد بڑا ملے۔ تیبچے کو بھی اور والدین کو بھی یہ ضرورت ہو•
بچے کو بارنے ہاگے کی کھلی جگہوں اور  عمارت کے اندرونی حصوں سے واقف ہونے کی مہلت دیں تاکہ •

 ہاں کھیلے گا، کہاں کھاۓ گا اور کہاں سوۓ گا۔کبچے کو پتہ ہو کہ وه 
بچے کو یہ جاننے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ آئنده کیا ہونے واال ہے اور  تجسس اور خوشی دالنے والے •

 بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وه بارنے ہاگے جانے کا شوق سے انتظار کرے۔ تاثرات کی
جب آپ بچے کو بارنے ہاگے چھوڑنے آئیں تو آپ کے پاس کافی کھال وقت ہونا ضروری ہے تاکہ بچے کو ماں •

، وه اسے وباپ سے جدا ہو کر بارنے ہاگے کے عملے کے پاس رہنے کے قابل بننے کیلئے جتنا وقت درکار ہ
 ملے۔

جب بچہ روۓ تو اسے دالسا دیں اور ہمدردی ظاہر کریں۔ چھوٹے بچوں کا دھیان بٹایا جاۓ تو وه اور زیاده گھبرا •
 جاتے ہیں۔

چھوڑنے اور لینے آنے کیلئے اچھے معموالت بنائیں اور انہیں برقرار رکھنے کی بچے کو بارنے ہاگےمیں •
 کوشش کریں۔

ے کنفیوز ہو جاتے عملے کے لوگوں سے باتیں کرتے رہیں تو بچاگر والدین بچوں کو خداحافظ کہنے کے بعد •
 ۔ہیں

 بچے کے ساتھ وقت استعمال کریں اور مانوس ہونے کیلئے ضروری وقت کا فیصلہ بچے  کو کرنے دیں۔•

[urdu] 
 

 

  بچے کو بارنے ہاگے سے مانوس کرانا

  

 ں ا  ف ار دو  د  ا   ۔  ا   ڑ ، ادو  ۔  

Hodding Carter

  

  

  

  

  

  

  

بارنے ہاگے سے پہلے واسطے کے موقع پر بچے کی خوشی و اطمینان کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ والدین 
  عملہ مل کر بچے کو بارنے ہاگے میں بہترین آغاز فراہم کرتے ہیں۔اور بارنے ہاگے کا 

 ہے کہ انہیں بارنے ہاگے میں ایک پر اعتماد بڑا ملے۔ تیبچے کو بھی اور والدین کو بھی یہ ضرورت ہو•
بچے کو بارنے ہاگے کی کھلی جگہوں اور  عمارت کے اندرونی حصوں سے واقف ہونے کی مہلت دیں تاکہ •

 ہاں کھیلے گا، کہاں کھاۓ گا اور کہاں سوۓ گا۔کبچے کو پتہ ہو کہ وه 
بچے کو یہ جاننے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ آئنده کیا ہونے واال ہے اور  تجسس اور خوشی دالنے والے •

 بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وه بارنے ہاگے جانے کا شوق سے انتظار کرے۔ تاثرات کی
جب آپ بچے کو بارنے ہاگے چھوڑنے آئیں تو آپ کے پاس کافی کھال وقت ہونا ضروری ہے تاکہ بچے کو ماں •

، وه اسے وباپ سے جدا ہو کر بارنے ہاگے کے عملے کے پاس رہنے کے قابل بننے کیلئے جتنا وقت درکار ہ
 ملے۔

جب بچہ روۓ تو اسے دالسا دیں اور ہمدردی ظاہر کریں۔ چھوٹے بچوں کا دھیان بٹایا جاۓ تو وه اور زیاده گھبرا •
 جاتے ہیں۔

چھوڑنے اور لینے آنے کیلئے اچھے معموالت بنائیں اور انہیں برقرار رکھنے کی بچے کو بارنے ہاگےمیں •
 کوشش کریں۔

ے کنفیوز ہو جاتے عملے کے لوگوں سے باتیں کرتے رہیں تو بچاگر والدین بچوں کو خداحافظ کہنے کے بعد •
 ۔ہیں

 بچے کے ساتھ وقت استعمال کریں اور مانوس ہونے کیلئے ضروری وقت کا فیصلہ بچے  کو کرنے دیں۔•

[urdu] 
 

 

  بچے کو بارنے ہاگے سے مانوس کرانا

  

 ں ا  ف ار دو  د  ا   ۔  ا   ڑ ، ادو  ۔  

Hodding Carter

  

  

  

  

  

  

  

بارنے ہاگے سے پہلے واسطے کے موقع پر بچے کی خوشی و اطمینان کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ والدین 
  عملہ مل کر بچے کو بارنے ہاگے میں بہترین آغاز فراہم کرتے ہیں۔اور بارنے ہاگے کا 

 ہے کہ انہیں بارنے ہاگے میں ایک پر اعتماد بڑا ملے۔ تیبچے کو بھی اور والدین کو بھی یہ ضرورت ہو•
بچے کو بارنے ہاگے کی کھلی جگہوں اور  عمارت کے اندرونی حصوں سے واقف ہونے کی مہلت دیں تاکہ •

 ہاں کھیلے گا، کہاں کھاۓ گا اور کہاں سوۓ گا۔کبچے کو پتہ ہو کہ وه 
بچے کو یہ جاننے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ آئنده کیا ہونے واال ہے اور  تجسس اور خوشی دالنے والے •

 بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وه بارنے ہاگے جانے کا شوق سے انتظار کرے۔ تاثرات کی
جب آپ بچے کو بارنے ہاگے چھوڑنے آئیں تو آپ کے پاس کافی کھال وقت ہونا ضروری ہے تاکہ بچے کو ماں •

، وه اسے وباپ سے جدا ہو کر بارنے ہاگے کے عملے کے پاس رہنے کے قابل بننے کیلئے جتنا وقت درکار ہ
 ملے۔
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 ۔ہیں

 بچے کے ساتھ وقت استعمال کریں اور مانوس ہونے کیلئے ضروری وقت کا فیصلہ بچے  کو کرنے دیں۔•
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 کیسا گزرا ہے۔ بچے کو اپنے انداز میں داستانیں سنانے دیں اور گھر میں بارنے ہاگے کی باتیں کریں۔
بچے کو سب سے زیاده اس کے والدین جانتے ہیں اور  انہیں اپنے کردار اور اثر ڈال سکنے کی اہلیت پر یقین •

 ہونا چاہیئے۔
کا کیا حال چال ہے اور یہ لحاظ رکھنا چاہیئے کہ بچہ  والدین کو بچے کے "اشارے پڑھنے" چاہیئں کہ اس•

 بارنے ہاگے میں تھک جاتا ہے۔
آپس میں اچھا ڈائیالگ رکھنے سے والدین اور عملے کے بیچ بھروسہ بڑھتا ہے۔ جب کوئی معاملہ اٹھے تو اس •
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 ں تبادلۂ خیال کریں۔ہاگے کے معامالت میں شریک ہوں اور آپس می
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