ਵਸੱ ਖ ੈੱ ਵਚਆਂ ਦੀ ਵਕਵੇਂ ਪਾਲਣ ਕਰੀਏ
ਘਰ ਵਵਚ

ਗਣਵੱ ਤਾ ਸਮਾਂ

ਆਪਣੇ ੈੱ ਵਚਆਂ ਨੂੂੰ ਖਸ਼ੀਆਂ
ਭਵਰਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਦਓ
ਆਪਣੇ ੈੱ ਚੇ ਨੂੂੰ ਿਰ ਰੋਜ਼
ਵਪਆਰ ਨਾਲ ਗਲੇ ਲਗਾਓ

ਵਸੱ ਖੀ

ਇਕੱ ਠੇ

ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਸਣੋ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਿੋਵੋ

ਇਕੱ ਠੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ

ਇਕੱ ਠੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ

ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਸਮੇਂ ਵਵਚ ਇਕੱ ਠੇ ੈਠਠ

ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦਆਲੇ ਦੇ
ਵਰਸ਼ਤੇ ਚੂੰ ਗੇ ਿੋਣ

ਵਿਸ਼ਿਾਸ
ਵਾਵਿਗਰੂ ਨੂੂੰ ਚੂੰ ਗੇ ਸਮੇਂ
ਅਤੇ ਦਖ ਸਮੇਂ ਵਵੱ ਚ
ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ.

ਪਵਰਵਾਰ ਵਜੋਂ ਛੱ ਟੀਆਂ ਮਨਾਓ

ਜਦੋਂ ੈੱ ਚੇ ਦੀ ਪਰਸ਼ੂੰਸਾ ਕਰਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ
ਰੂਪ ਵਵਚ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਵਵਡਆਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ੈਚੋ. ਇਸ ਦੀ
ੈਜਾਏ, ਉਿਨਾਂ ਦਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪਿੂੰ ਚ, ਯਤਨ ਜਾਂ
ਤਰੀਕਾ ਦੀ ਪਰਸ਼ੂੰਸਾ ਕਰੋ

ਉਿਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਰੱ ਵਖਅਤ ਕਰੋ ਵਜਿੜੀਆਂ
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਦਮੇ ਪਠਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ

ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਯੋਗ
ਵਨਯਮਾਂ ਨੂੂੰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ

ਤਸੀਂ ਵਮਿਨਤ ਕੀਤੀ ਿਠ. ਸ਼ਾੈਾਸ਼

ਤਸੀਂ ਿਰ ਵਕਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਿੋ

ਤਿਾਡਾ ਿੋਮਵਰਕ ਕਰਨ ਦਾ
ਤਰੀਕਾ ਚੂੰ ਗਾ ਸੀ

ਿੋਮਵਰਕ ਵਵਚ ਤਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ
ਵਧੀਆ ਿੋ!

ਚੂੰ ਗੇ ਆਚਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ
ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ੈਣੋ

ਫੋਨ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕੂੰ ਵਪਊਟਰ ਦਾ
ਸਮਾਂ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਰੱ ਖੋ
ਉਿਨਾਂ ਨੂੂੰ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱ ਛੋ ਵਜਿੜੇ ਉਿਨਾਂ
ਨੂੂੰ ਅਕਲਮੂੰ ਦ ਵਵਕਾਸ ਕਰਨ ਵਵੱ ਚ
ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਿਨ

ਵਖਮਾ

ਸੱ ਚਾਈ

ਗੁਰਬਾਨੀ
ਉਿਨਾਂ ਨੂੂੰ ਗਰੈਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾਮ
ਨਾਲ ਵਪਆਰ ਵਸਖਾਓ

ਗੁਣ
ਉਿਨਾਂ ਨੂੂੰ ਗਰੂ ਨਾਨਕ
ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੱ ਸੇ ਗਏ
ਗਣ ਵਸਖਾਓ

ਵਜਥੇ ੈੱ ਚੇ ਮੌਜੂਦ ਿਨ, ੈੋਲਣ
ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਸੋਚ!ੋ
ਕੀ
ਕੀ
ਕੀ
ਕੀ
ਕੀ

ਇਿ
ਇਿ
ਇਿ
ਇਿ
ਇਿ

ਧੀਰਜ
ਦਾਨ ਦੇਣਾ
ਸ਼ਾਂਤਤਾ

www.sharecharityuk.com

ਸੱ ਚ ਿਠ?
ਮਦਦਗਾਰ ਿਠ?
ਪਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਿਠ?
ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਠ?
ਵਦਆਲੂ ਿਠ?

ਪਛਾਣ
ਇਸ ਗੱ ਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋ ਵਕ
ਤਸੀਂ ਕੌ ਣ ਿੋ ਅਤੇ ਤਿਾਡੇ
ਸਰੂਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ੈਿਤ
ਵੱ ਡੀ ਿਠ

ਇਵਤਿਾਸ
ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਇਵਤਿਾਸ
ਅਤੇ ਵਸੱ ਖ ੈਲੀਦਾਨਾਂ ੈਾਰੇ
ਵਗਆਨ ਵਦਓ

“ਉਹ ਮਾਪੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ
ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ
ਬੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਧੀਆ
ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਦੇ ਹੈ!”

