ਆਓ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡੀਏ
ਸਮਿਕਾਰ ਯੋਗ ਸੰਬੰਧਾਾਂ ਅਿੇ ਮਲੰ ਗ ਸਿਾਨਿਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ
ਸੰਬਾਦਾਿਿਕ ਸੰਗੀਿਕ ਿਨੋਰਜ
ੰ ਕ ਕਾਰਜਕਰਿ
ਬੱਚੇ ਬੜੇਆਾਂ ਨੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮਸੱਖਦੇ ਹਨ| ਜੇ ਿੁ ਸੀ ਾਂ ਅਿੇ ਿੁ ਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਦਜੇ ਨੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਾਾਂ
ਿੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਿੁ ਹਾਡਾ ਅਨੁ ਸਰਣ ਕਰਨਗੇ| ਜੇ ਿੁ ਸੀ ਾਂ ਜਾਾਂ ਿੁ ਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਦਜੇ ਨੰ ਚੀਕਦੇ ਹੋ ਅਿੇ ਅਪਸ਼ਬਦ
ਕਮਹੰਦੇ ਹੋ, ਿਾਾਂ ਿੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਮਵਵਹਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨਕਲ ਕਰਨਗੇ| ਘਰ ਮਵਚ ਸਮਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਅਿੇ
ਸਮਿਕਾਰ ਯੋਗ ਮਵਵਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਿੁ ਹਾਡੇ ਬੱਮਚਆਾਂ ਨੰ ਏਹੀ ਕਦਰਾਾਂ ਕੀਿਿਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਲਈ ਉਿਸ਼ਾਹਿ
ਕਰੇਗਾ ਅਿੇ ਓਹ ਇਨ੍ਾਾਂ ਕਦਰਾਾਂ ਕੀਿਿਾਾਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਅਿੇ ਭਮਵੱਖ ਦੇ ਮਰਸ਼ਮਿਆਾਂ ਮਵਚ ਲਾਗ ਕਰਣਗੇ|
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰ ਰਵਾਇਿੀ ਕਟੜਪੰਥੀ ਿੱਥਾਾਂ ਿੇ ਪਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮਸਖਾਓ| ਿੁੰਡੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਮਕਉ ਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ? ਕੁੜੀਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਰੱਕ ਅਿੇ ਿਸ਼ੀਨਾਾਂ ਨੰ ਪਸੰਦ ਕਰਣ ਮਵਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ| ਜੇ ਿੁ ਹਾਡੀ ਪਰਵਮਰਸ਼
ਦੁਰਾਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮਵਕਸਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਾਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਾਧਿਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਈ
ਜਾਾਂ ਰਹੀ ਕਟੜਪੰਥੀ ਮਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਵਚ ਿਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿ ਹੋਵੇਗਾ|
ਆਪਣੇ ਬੱਮਚਆਾਂ ਨੰ ਅਮਜਹੀਆਾਂ ਮਫਲਿਾਾਂ, ਇੰਟਰਨੇਟ ਅਿੇ ਟੀਵੀ ਪਰੋਗਰਾਿਾਾਂ ਿੋਂ ਦਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ
ਾਂ ੀਆਾਂ ਹਨ ਅਿੇ ਿੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਪਮਰਵਾਰਕ ਕਦਰਾਾਂ ਕੀਿਿਾਾਂ ਦਾ ਸਿਰਥਨ ਨਹੀ ਾਂ
ਪੱਖਪਾਿੀ ਮਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨੰ ਵਧਾਉਦ
ਕਰਦੀਆਾਂ|
ਮਲੰ ਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਿੇ ਕੰਿ ਮਨਰਧਾਰਿ ਕਰਨ ਿੋਂ ਬਚੋ- ਕੁੜੀਆਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੜਾ ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਆਉਣ ਚ ਓਨੀਆਾਂ ਹੀ
ਸਿਰੱਥ ਨੇ ਮਜੰਨੇ ਮਕ ਿੁਡ
ੰ ੇ ਘਰ ਦੇ ਜਠੇ ਭਾਾਂਡੇ ਧੋਣ ਚ ਨੇ|
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮਕ ਮਜਨ੍ਾਾਂ ਵੱਧ ਇਕ ਮਰਸ਼ਿਾ ਬਰਾਬਰੀ ਿੇ ਅਧਾਰਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰੱਮਖਅਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|
ਮਲੰ ਗ ਸਿਾਨਿਾ ਅਿੇ ਸੇਹਿਿੰਦ, ਸਮਿਕਾਰਯੋਗ ਮਰਸ਼ਮਿਆਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਮਵੱਚ ਇਕ ਡੰਗਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ| ਅਸਿਾਨਿਾ,
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਮਵਆਪਕ ਫੈਲੀ ਔਰਿਾਾਂ ਅਿੇ ਬੱਮਚਆਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਮਖਆ ਦੀ ਸੱਿਮਸਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਇਕ
ਸੁਰੱਮਖਅਿ ਸਿਾਜ ਦੇ ਮਨਰਿਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਹੱਸਾ ਅਦਾ ਕਰੋ| ਟੀਚਾ ਰੱਖੋ ਮਕ," ਬੱਮਚਆਾਂ ਦੇ ਮਖਡੌਮਣਆਾਂ ਅਿੇ ਸੌਣ
ਦੇ ਕਿਮਰਆਾਂ ਮਵੱਚੋ, ਕੁੜੀਆਾਂ ਅਿੇ ਿੁੰਮਡਆਾਂ ਨੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਸ਼ਾਓਦੇ ਮਚਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਖ਼ਿਿ ਕਰਨਾ ਹੈ|" ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਿ
ਿਦਦਗਾਰ ਸਮਭਆਚਾਰਕ ਿਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਹਿੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਮਚਆਾਂ ਨੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਨੁ ਸਾਰ ਮਖਡੌਮਣਆਾਂ ਦੀ ਚੋਣ
ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਸ਼ਾਮਹਿ ਕਰੋ|
ਇਹ ਸੁਮਨਸ਼ਮਚਿ ਕਰੋ ਮਕ ਿੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਮਕ ਿਾਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਮਵੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਵੱਿੀ ਅਮਧਕਾਰ ਅਿੇ ਸ਼ਕਿੀ
ਹੈ, ਭਾਾਂਵੇ ਉਹ ਇਸ ਸਿੇ ਬੱਮਚਆਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਇਕ ਮਬਨਾਾਂ ਿਨਖਾਹ ਦੀ ਭਮਿਕਾ ਮਨਭਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਮਜਥੇ ਵੀ
ਸੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਸਾਾਂਝੇ ਪਰਵਾਰਕ ਫੈਂਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦੀ ਪਰਮਵਰਿੀ ਨੰ ਵਧਾਵਾ ਮਦਓ|

ਸਰਗਰਿੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੱਖ ਲਵੋ ਅਿੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਟਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ, "ਿੰ ਇਕ
ਕੁੜੀ ਵਾਾਂਗ ਮਦਖਦਾ ਹੈਂ, ਿੈਨੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ" ਜਾਾਂ " ਿੈਨੰ ਕੁੜੀਆਾਂ ਵਾਾਂਗ ਰਮਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ" ਿਾਾਂ
ਉਸ ਨੰ ਸਿਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ| ਿੁ ਹਾਨੰ ਗੁੱਸੇ ਮਵਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਿ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਬੱਸ ਕੁਝ ਇਸ ਿਰਾਾਂ ਕਮਹਣਾ
ਮਕ " ਅਸੀ ਾਂ ਅਮਜਹੇ ਮਵਚਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਸਮਹਿਿ ਨਹੀ ਾਂ ਹਾਾਂ" ਆਿ ਿੌਰ ਿੇ ਬਹੁਿ ਪਰਵਾਭਾਸ਼ਾਲੀ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ|
ਆਪਣੇ ਬੱਮਚਆਾਂ ਲਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਿੇ ਮਜਨਸੀ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦੇ ਵਰਿੋਂ ਿੋਂ ਬਚੋ| Melissa Atkin Wrady ਦੁਆਰਾ ਮਲਖੀ
ਗਈ ਮਕਿਾਬ," Redefining Girly: How Parents Can Fight the Stereotyping and Sexualizing of
Girlhood, from Birth to Tween" ਅਿੇ Stephen James ਦੁਆਰਾ ਮਲਖੀ ਗਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮਕਿਾਬ, " Wild
Things: The Art of Nurturing Boys" ਬਹੁਿ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮਕਿਾਬਾਾਂ ਹਨ|
ਜੇਕਰ ਿੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੰ ਜੋਖਿ ਭਰੇ ਕਿ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਮਹਣ ਲਈ ਅਿੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਿਰ ਨੰ ਜਜ਼ਵਾਿੀ
ਹੋਣ ਿੇ ਿਜ਼ਬਿ ਰਮਹਣ ਲਈ ਕਮਹੰਦੇ ਹੋ- ਮਵਚਾਰ ਕਰੋ ਮਕ ਉਹ ਿੁ ਹਾਿੋਂ ਮਕਹੋ ਮਜਹਾ ਸਬਕ ਮਸੱਖ ਰਹੇ ਹਨ| ਕੁਝ ਹੱਦ
ਿਕ ਜੋਖਿ ਲੈ ਣਾ ਜਾਾਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਭਾਵਨਾਿਾਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਕੁੜੀਆਾਂ ਅਿੇ ਿੁੰਮਡਆਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਮਜਹਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ| ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਸ਼ੁਰ ਮਵਚ ਅਮਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਪਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਇਨ੍ਾਾਂ ਖੇਿਰਾਾਂ ਮਵਚ ਉਿਸ਼ਾਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਿ ਹੈ|
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਵਚ ਿੌਜਦ ਿਰਦਾਾਂ ਨੰ ਉਿਸ਼ਾਹਿ ਕਰੋ ਮਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ/ ਦੇਖਭਾਲ ਮਵਚ
ਸਰਗਰਿ ਭਮਿਕਾ ਮਨਭਾਉਣ| ਆਪਣੇ ਬੱਮਚਆਾਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਾਾਂਗ ਕਿ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਬਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਿੇ ਨਾ ਹੀ
ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਿੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਿਨਾਾਂ ਦੀ ਆਲੋ ਚਨਾ ਕਰੋ| ਬੁਮਨਆਦੀ ਮਨਯਿਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਮਚਆਾਂ ਲਈ
ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੈਲੀਆਾਂ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰਨ ਮਵਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ|
ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰ ਮਲੰ ਗ ਅਧਾਰਿ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਿੋਂ ਰੋਕੋ| ਜੇਕਰ ਿੁਢਲੀ ਮਸੱਮਖਆ ਦੇ ਮਸੱਮਖਅਕ ਿੁ ਹਾਡੀ ਧੀ ਨੰ
ਿੁੰਮਡਆਾਂ ਵਾਾਂਗ ਮਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮਹੰਦੇ ਨੇ ਜਾਾਂ ਿੁ ਹਾਡੇ ਿੁਡ
ੰ ੇ ਦੀਆਾਂ ਭਾਵਨਾਿਿਕ ਜ਼ਰਰਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਨਕਾਰਾਿਿਕ
ਮਟੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਿਾਾਂ ਮਨਿਰਿਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਸਹੀ ਕਰੋ| ਅਨੁ ਮਚਿ ਵਰਗੀਕਰਨ ਮਕਸੇ ਲਈ ਵੀ ਿਦਦਗਾਰ ਨਹੀ ਾਂ
ਹੁੰਦਾ|
ਇਹ ਿੁ ਹਾਡੇ ਮਵਚਰਨ ਯੋਗ ਮਸਰਫ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ| ਿੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰ ਸਭ ਿੋਂ ਮਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ- ਿੁ ਹਾਡਾ
ਾਂ ਾ ਹੈ| ਆਪਣੇ ਬੱਮਚਆਾਂ
ਮਵਵਹਾਰ ਅਿੇ ਕਿ ਕਰਨ ਦਾ ਿਰੀਕਾ ਿੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਪਰ ਬਹੁਿ ਿਹੱਿਵਪਰਨ ਪਰਭਾਵ ਪਉਦ
ਦੀ ਪਰਵਮਰਸ਼ ਦਾ ਅਨੰਦ ਉਠਾਓ|
ਜੇਕਰ ਿੁ ਸੀ ਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਿਾਮਣਆ ਹੈ ਅਿੇ ਿੁ ਸੀ ਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰਦੇ ਹੋ ਮਕ ਇਸ ਕਾਰਜਕਰਿ ਦਾ
ਅਯੋਜਨ ਿੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪ ਮਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਾਾਂ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Drummond Street Services ਿੋਂ Helen ਨੰ 9663
6733 ਿੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ|

ਜੇਕਰ ਿੁ ਸੀ ਾਂ ਕੋਈ ਮਟਪਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਾਾਂ ਬੇਮਝਜਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਕਰੋ- ਿੁ ਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਿਾ ਮਗਆ ਸੰਪਰਕ ਸਾਨ ਉਿਸ਼ਾਹਿ ਕਰੇਗਾ!
ਅਸੀ ਾਂ ਹੇਠ ਮਲਖੀਆਾਂ ਪੁਸਿਕਾਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਦੰਦੇ ਹਾਾਂ:

