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ਵਿਸ਼ਿਾਸ
ਵਾਵਿਗ ਰੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰ ਗੇ ਸਮੇਂ
ਅਤੇ ਦ ਖ ਸਮੇਂ ਵਵੱਚ 

ਯਾਦ ਰੱਖ.ੋ ਪਛਾਣ
ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋ ਵਕ 
ਤ ਸੀਂ ਕੌਣ ਿੋ ਅਤੇ ਤ ਿਾਡੇ 
ਸਰੂਪ ਦੀ ਕੀਮਤੈਿ ਤ 

ਵੱਡੀ ਿਠ

ਗੁਣ
ਉਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਗ ਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ 

ਗ ਣ ਵਸਖਾਓ ਇਵਤਿਾਸ
ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਇਵਤਿਾਸ 
ਅਤੇ ਵਸੱਖ ੈਲੀਦਾਨਾਂ ੈਾਰੇ 

ਵਗਆਨ ਵਦਓ

ਗੁਰਬਾਨੀ
ਉਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਗ ਰੈਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾਮ 

ਨਾਲ ਵਪਆਰ ਵਸਖਾਓ

ਚੂੰਗੇ ਆਚਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 
ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ੈਣੋ

“ਉਹ ਮਾਪੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ
ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ 
ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਧੀਆ 

ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਦੇ ਹੈ!”

ਸੱਚਾਈ

ਵਖਮਾ

ਦਾਨ ਦੇਣਾ

ਧੀਰਜ

ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ ਣੋ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਿੋਵੋ

ਆਪਣੇ ੈੱਵਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਖ ਸ਼ੀਆਂ
ਭਵਰਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਦਓ

ਆਪਣੇ ੈੱਚੇ ਨੂੂੰ  ਿਰ ਰੋਜ਼ 
ਵਪਆਰ ਨਾਲ ਗਲੇ ਲਗਾਓ

ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦ ਆਲੇ ਦੇ 
ਵਰਸ਼ਤੇ ਚੂੰਗੇ ਿੋਣ

ਉਿਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ ਰੱਵਖਅਤ ਕਰੋ ਵਜਿੜੀਆਂ 
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਦਮੇ ਪਠਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ

ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਯੋਗ 
ਵਨਯਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ

ਫੋਨ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕੂੰ ਵਪਊਟਰ ਦਾ 
ਸਮਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੱਖੋ

ਉਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਸ਼ਨ ਪ ੱ ਛੋ ਵਜਿੜੇ ਉਿਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਅਕਲਮੂੰਦ ਵਵਕਾਸ ਕਰਨ ਵਵੱਚ 

ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਿਨ

ਸ਼ਾਂਤਤਾ

ਗ ਣਵੱਤਾ ਸਮਾਂ 

ਇਕੱਠੇ
ਘਰ ਵਵਚ 
ਵਸੱਖੀ

ਜਦੋਂ ੈੱਚੇ ਦੀ ਪਰਸ਼ੂੰ ਸਾ ਕਰਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ 
ਰੂਪ ਵਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਵਡਆਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ੈਚੋ. ਇਸ ਦੀ 
ੈਜਾਏ, ਉਿਨਾਂ ਦ ਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪਿ ੂੰ ਚ, ਯਤਨ ਜਾਂ 

ਤਰੀਕਾ ਦੀ ਪਰਸ਼ੂੰ ਸਾ ਕਰੋ

ਤ ਸੀਂ ਵਮਿਨਤ ਕੀਤੀ ਿਠ. ਸ਼ਾੈਾਸ਼ ਤ ਸੀਂ ਿਰ ਵਕਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਿੋ
ਤ ਿਾਡਾ ਿੋਮਵਰਕ ਕਰਨ ਦਾ 
ਤਰੀਕਾ ਚੂੰਗਾ ਸੀ

ਿੋਮਵਰਕ ਵਵਚ ਤ ਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ
ਵਧੀਆ ਿੋ!

ਵਜਥੇ ੈੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਿਨ, ੈੋਲਣ 
ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਸੋਚ!ੋ

ਕੀ ਇਿ ਸੱਚ ਿਠ?
ਕੀ ਇਿ ਮਦਦਗਾਰ ਿਠ?
ਕੀ ਇਿ ਪਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਿਠ?
ਕੀ ਇਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਠ?
ਕੀ ਇਿ ਵਦਆਲੂ ਿਠ?


