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ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਿਸਖਾਉਣਾ 
Teaching Your Child To Use Eye Contact 

ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ 
ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮ� ਨਾਲ ਿਵਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਂਅੱਖਾਂ ਦੇ 
ਸੰਪਰਕ ਨੰੂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਅਤ ੇਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦ ੇ
ਹਾਂ ਿਕ ਸੁਨੇਹਾ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਝ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਕੁਝੱ 
ਬਿਚਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕੱ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਕਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀ ਂਿਸੱਿਖਆ। ਅਸੀ ਂਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� 
ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਿਸਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਉਹ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਰਟੁੀਨ ਨੰੂ 
ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਹੁਰਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ�ਾਂ ਿਵਚ ਤੁਸੀ ਂਅਤੇ ਬੱਚਾ 
ਿਹੱਸਾ ਲ�ਦੇ ਹੋ। ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਇੱਕ 
ਿਖਡਾਉਣੇ ਵਾਂਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂਿਖਡਾਉਣੇ ਵਾਂਗ 
ਬਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ 
ਕਾਰਾਂ ਿਜਹੇ ਿਖਡਾਉਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ�  ਸਾਰਾ ਿਧਆਨ ਹਟਾ ਿਦੰਦ ੇ
ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਿਕ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਿਕਵ� ਿਸਖਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਦੇ  
ਪੈਥਾਲੋਿਜਸਟ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਿਨਟ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਮ� ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਦ� ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
When can I use People Games? 
ਿਕਸੇ ਸਮ� ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਿਕਸ ੇਸਮ� ਜਦ ਬੱਚਾ ਬਹਤੁ 
ਖ਼ਸ਼ੁ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਨ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ 
ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਜਸ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਿਖਡਾਉਣੇ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਿਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਧਆਨ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀ ਂਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀ।ਂ ਤਾਂ 
ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਸਮ� ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਡ ਚਣੋੁ। 

ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮ� ਅਖੱਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਿਕਵ� 
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਾਂ? 
How can I encourage eye contact 
during People Games? 
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।  

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਮ ੇਸਮ� ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਿਕ 
ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਪ 
ਰਿਹਣ ਿਵਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀ।ਂ 

ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੋ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਚੁੱਕੋ ਜਾਂ ਗੋਿਡਆਂ ਭਾਰ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦਜੂੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਸਕੋ।  

ਇੱਕ ਦਮ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਕਰੋ 
ਜਦ� ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੱ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਭਾਵ� ਥੋੜ� ੇਸਮ� ਲਈ ਤਾਂ 
ਇੱਕ ਦਮ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਿਕ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਿਵਚਕਾਰ ਸਬਧੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ 
ਿਮਲੇ। 

ਪ�ਸੰਸਾ ਕਰੋ 
 ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਓ ਅਤੇ 
ਸਕਾਰਾਤਿਮਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। 

ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਾ ਕਹੋ। 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ "ਵੇਖਣ" ਜਾਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਕਹੋ। ਬੱਚ ੇਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੇਖਣ ਿਦਓ ਨਾ ਿਕਸੇ ਦੇ ਕਹ ੇਤੇ ਹੀ ਵੇਖਣਾ 
ਹੈ। 

ਇਸ ਨੰੂ ਿਦਲਚਸਪ ਬਣਾਓ! 
ਖੇਡ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ੋਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ 
ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚਾ ਖ਼ਸ਼ੁ ਹ ੋਕੇ ਹੱਸ ਕ ੇਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਿਕ ਉਹ 
ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚੱਾ ਖੇਡ ਿਵਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਹੀ ਂ
ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ ਿਕ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ।ੇ 
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ਮ� ਿਕਹੜੀਆ ਂਖੇਡਾ ਂਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾ ਂਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 
What are some People Games I can try?
ਇਹ ਕੁੱਝ ਖੇਡਾਂ ਹਨ ਜ ੋਤੁਸੀ ਂਬਚੱੇ ਨਾਲ ਖਡੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦ 
ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਿਦਲਚਸਪ ਹੋਵੇ ਖਡੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। 

ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹਵਾ ਿਵਚ ਉਛਾਲਣਾ  
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਫੜ ਕੇ ਉਚੱਾ ਕਰੋ ਅਤ ੇਕਮਰੇ ਿਵਚ 
ਦੌੜੋ। ਥੋੜ�ੀ ਦੇਰ ਠਿਹਰੋ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਿਕ 
ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ੇ
ਤਰ�ਾਂ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਘੁਮਾਓ। 

ਖੁਤਖੁਤੀ/ਕੁਤਕੁਤਾਰੀਆਂ  
ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਛੁਪ ਛੁਪ ਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 
ਉਗਂਲੀਆਂ ਨੰੂ ਕੁਤਕੁਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰੱਖੋ। 
ਕੁਤਕੁਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਬੱਚਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਠਿਹਰੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਿਕ ਬਚੱਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹ ੈਿਕ ਨਹੀ ਂਅਤੇ ਜਦ� ਦੇਖ ੇਤਾਂ 
ਕੁਤਕੁਤਾਰੀਆਂ ਕਰੋ। 

ਮਨਪਸੰਦ ਸੰਗੀਤ  
ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਚਣੋੁ ਿਜਸ ਦਾ ਅਤੰ ਿਦਲਚਸਪ ਹੋਵੇ ਿਜਵ� ਿਕ 
"Ring around the rosie”,  ਿਜਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਭ ਫ਼ਰਸ਼ 
ਤੇ ਿਡੱਗ ਪ�ਦੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਗਾਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਜਾਓ ਤਾਂ ਿਕ 
ਬੱਚਾ ਉਸ ਤ� ਜਾਣ ੂਹੋ ਜਾਏ। ਜਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਗਾਣੇ ਨੰੂ 
ਸੁਣਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰਕੁ ਜਾਓ ਅਤ ੇ
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। 

ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਾ  
ਇੱਕ ਦਜੂੇ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰੋ। 
ਆਿਹਸਤਾ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ 
ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਅਤ ੇਿਫਰ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ 
ਜਾਓ। 

ਉਛਾਲਨਾ  
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਗੋਿਡਆਂ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੇਖ ਸਕੇ। 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਹਟੂੇ ਿਦਓ ਅਤੇ ਿਫਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਜਦ� ਬੱਚਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਿਫਰ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਜਾਓ। 

 

ਪੀਘਂ  
 ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪੀਘਂ ਤੇ ਬੈਿਠਓ ਅਤੇ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ 
ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੀਘਂ ਨੰੂ ਹਲੁਾਰਾ ਿਦਓ। 
ਠਿਹਰੋ। ਪੀਘਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਿਖੱਚੋ ਅਤੇ 
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਅਤੇ 
ਿਫਰ ਦਬੁਾਰਾ ਪੀਘਂ ਨੰੂ ਹਲੁਾਰਾ ਿਦਓ। 

ਜਾਓ-ਰਕੋੁ  
ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜੋ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ 
ਦੇਖੇ। ਜਦ� ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਕਹੋ "ਜਾਓ" ਅਤੇ ਬੱਚ ੇ
ਨਾਲ 10 ਕਦਮ ਚਲੋ ਰਕੁ ੋਅਤ ੇਕਹੋ "ਠਿਹਰੋ" ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 
ਕਰੋ ਿਕ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ੇਅਤੇ ਕਹੋ "ਜਾਓ" ਅਤੇ ਿਫਰ 
ਚੱਲ ਪਵੋ। 

 
ਚੱਕਰ ਦੇਣੇ  
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬਾਂਹਾਂ ਤ� ਫੜ ਕੇ ਗੋਲ 
ਚੱਕਰ ਿਵਚ ਘੁਮਾਓ। ਠਿਹਰੋ ਅਤੇ 
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ 
ਦੇਖੇ। ਜਦ� ਬੱਚਾ ਦੇਖ ੇਤਾਂ ਕਹੋ "ਚੱਕਰ" 
ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਚੱਕਰ ਿਦਓ। 

 

ਿਡੱਗਣਾ  
ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜੋ ਅਤੇ ਸੋਫ਼ੇ ਜਾਂ ਗੱਿਦਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। 
"ਿਡੱਗਣਾ" ਕਿਹਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ 
ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਿਫਰ "ਿਡੱਗਣਾ" ਕਿਹ ਕੇ ਸੋਫ਼ੇ ਜਾਂ ਗਦੇਲੇ ਤ ੇ
ਿਡੱਗ ਪਵੋ। 

ਰਚਨਾਤਿਮਕ ਬਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਬਣਾਓ। 
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