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بچوں ميں آزادی اور خود اعتمادی کا احساس پيدا ہوتا ہے 
جب وہ اپنی بيت الخالء سے متعلق ضرورتوں کو اپنے طور 

 پر پورا کرنے کے قابل ہوجاتے ہيں
۔ تاہم کبهی کبهی بيت الخالء کے استعمال سے متعلق تربيت 

مشکل امر ہوسکتا ہے، ياد رکهيں کہ ہر مرحلہ جسے ايک 
آپکا بچہ سيکهے گا يہ اسے بيت الخالء کے آزادانہ استعمال 

 کے مقصد کے قريب تر الئے گا۔
 

اپنے بچے کو بيت الخالء سے متعلق باضابطہ تربيت دينا 
شروع کرنے سے پہلے، بيت الخالء سے متعلق ذيل 

  : کے بارے ميں غور کريںاشاراتکے
 

کو سوکهنے ميں ) کپڑے( ڈائپر ے بچے ککےکيا آپ • 
 کم سے کم دو گهنٹے لگتے ہيں؟ايک وفت ميں 

  ہے؟ رکهتاکوئی دلچسپیميں  ہ بيت الخالء بچاکيا آپک• 
 )يعنی فلش مارنے ميں(
کيا آپکا بچہ زبانی يا اشاروں يا عالمات کے ذريعہ • 

ہ ظاہر کرتا ہے کہ اسکا ڈائپر گندہ ہوگيا ہے اور و
  اسے تبديل کرنا چاہتا ہے؟

کيا آپکا بچہ کپڑا پہنے ہی بيت الخالء کے سيٹ پر  •
 بيٹهتا ہے؟

   بهال کرنے والوں کے ساته کيا آپکا بچہ ديگر ديکه• 
  ظاہر کرتا ہے؟ و اشارےبهی ويسی ہی عالمات

 
 

 عالمتيں ظاہر  اگر آپ محسوس کرتے ہيں کہ آپکا بچہ کچه
 تربيت کيلئے تيار ہے،  سے متعلقءکرتا ہے کہ وہ بيت الخال
 ترکيبيں دی جارہی ہيں جو اس اہم  تو اسکے لئے يہاں کچه

  اور آپ اور آپکے بچے یگنمرحلے کی تياری ميں مدد کري
 :گیيناسے کامياب بنائکيلئے

 
 

 تياری : 1مرحلہ 
 

 a) بهال  شروع کرنے کی تاريخ کا تعين کرليں اور ديگر ديکه 
 اپنے بچے کو بيت الخالء کے  هکرنے والوں کے سات

 استعمال کی تربيت دينے کے اپنے منصوبہ پر گفتگو 
 

  
اہم ”کرنے کو يقينی بنائيں۔ کلينڈر پر نشان لگاکر اس  

   کے بارے ميں اپنے بچے کو بهی بتا سکتے ہيں۔“ دن
 

 b) ايک مثبت تعلق بنائيں جب آپ شروع   روم کے ساته باته 
   گنتی گننے لگيں۔ آپ اسے باتهکرنے کی تاريخ کی الٹی

 کهيل  روم ميں موسيقی بجاکر يا کهلونوں کے ساته
 روم کو اپنے بچے کے آرٹ  سکتے ہيں۔ آپ باتهکرکر

 کردار کی TVورک، اسٹيکر، يا اپنے بچے کے من پسند 
                شکل کے کهلونوں سے سجاسکتے ہيں۔ 

 
 c) لقہ کپڑوں کو بيت سبهی ڈائپروں اور بيت الخالء کے متع

 روم ميں صفائی  الخالء ميں رکهيں۔ يہ آپکے بچے کی باته
 ميں مدد کريگا۔ جہاں کا ماحول اب نےسے منسلک ہو

   پرلطف بن چکا ہے۔
 

 d) ايک ٹوائليٹ رنگ حاصل کريں جسے بيت الخالء کے
سيٹ کے اوپر لگايا جاسکتا ہے۔ اس بات کو يقينی بنانا اہم 

 آرام و آسانی بچہ پر بيٹهتے ہوئےہے کہ ٹوائليٹ سيٹ 
 محسوس کرے۔

 
 e) کرنے کے بارے ميں سوچ سکتے  آپ پاٹی استعمالگرچہ 

پرزور ہيں، ہم بيت الخالء ميں تربيت شروع کرنے کی 
 اس سےتربيت کيلئے اضافی وقت  ہيں۔تےسفارش کر

 ۔تاہےہوفراہم 
  
f)  حاصل کريں جسکا ) قدمچے واال اسٹول(ايک اسٹيپ ٹول

ليٹ کی سيٹ پر بيٹهنے کے وقت آپکے بچے کے ٹوائ
پاؤں کو سہارا دينے کيلئے استعمال کيا جاسکتا ہے، زيادہ 

ڑ، گهٹنے اور تسے زيادہ سہارا کيلئے آپکے بچے کا چو
ہونا چاہئے۔ يہ اس بات کو  پر ڈگری کے زاويہ90پاؤں 

هے آرام کی پٹيقينی بناتا ہے کہ آپکے بچے کا پيروں کے 
، يہ پيشاب اور پاخانہ کرنے کو آسان بناتا حالت ميں ہيں

 بيسن تک پہنچنے کيلئے اسٹيپ ٹول ميں دهونے  ہے۔ ہاته
  کا استعمال کيا جاسکتا ہے۔

 
 g) ايک انڈرويئر کی کےآپکے بچے کو پہننے کيلئے کپڑے 

ضرورت ہوگی جب تربيت کی تاريخ آجائے گی۔ اگر 
ے بچے ممکن ہو تو نئے انڈرويئر کی خريداری ميں اپن

 مفيد پرچہ

 خود بيت الخالء کا از
استعمال اور اسکے مرحلے

 يقہمرحلہ وار طر    يکهناباہم س
  سنٹريسسرے پل|  ٹورنٹو يونگ ليونٹیکم: يم چائلڈ ہوڈ سروسز ٹیارل|   آف ٹورنٹو یسٹ
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 کو بهی شامل کرليں۔
   

h) زيادہ پسنديدہ آئٹموں کی سوچيں جسے آپ بيت  کچه 
الخالء ميں اپنے بچے کے ذريعہ پيشاب کرنے يا پاخانہ 
کرنے کيلئے انعام دينے کے طورپر استعمال کرسکتے 
ہيں۔ من پسند کهانے کی چيزيں جيسے کينڈيز، چيپس اور 

ان چيزوں کو کوکيز کی سفارش کی جاتی ہے کيونکہ 
چهوٹی مقدار ميں ديا جاسکتا ہے اور اسے جلدی سے 

 اگر آپ کوئی کهانے کی چيز کا ۔کهايا جاسکتا ہے
استعمال کررہے ہيں تو کوشش کريں کہ آپکا بچہ اس چيز 

 ہوسکتا ہے  بهی پائے يا يہ کے پورے تهيلے کو نہ ديکه
  کہ وہ اور زيادہ کی مانگ کريں۔

 
i) ور ٹوائيلٹ سے متعلق مرحلوں کا معائنہ ڈاٹا کليکشن شيٹ ا

 کو رڈوں ترقی کے رکا بچےکیکريں۔ اس عمل ميں
 مدد کی ےآپکنا اس بات ميں آپکی مدد کريگا کہ رکه

 ختم ہوگی اور ان حالتوں کی پہچان کرنے  کبضرورت
ميں بهی مدد کريگا جسميں اضافی تربيت کی ضرورت 

  )ديکهيں 5مزيد تفصيالت کيلئے مرحلہ (ہوسکتی ہے۔ 
 
 

 پہال دن: 2مرحلہ 
 

 a) اپنے بچے کو ايسا پينٹ پہناويں جو آسانی سے نيچے اور
 اوپر کهسکايا جاسکے يا صرف انڈروير پہناويں۔

 
 b) زيادہ سے زيادہ رقيق چيزيں پينے کی ترغيب ديں۔ آپکے

بچے کے ذريعہ لئے گئے سيال کی مقدار ميں اضافے کا 
مطلب ہوگا زيادہ مرتبہ واش روم جانے کی ضرورت۔ يہ 
طريقہ آپکے بچے کو ٹوائليٹ کی سيٹ پربيٹهنے کی مشق 
کا موقع ديگا اور اس سلسلے ميں کامياب تجربہ کا موقع 

 روم ميں ڈاٹا شيٹ اور قلم النا نہ بهوليں  باتهبهی ديگا۔ 
ٹرپ کے بعد بآسانی معلومات کا اندراج ہرتاکہ آپ 

ہے کيونکہ يہ آپکے بچے کے اہم کرسکيں۔ ڈاٹا بہت 
مزيد تفصيالت (پروگريس کو معلوم کرنے ميں مدد ديگا۔ 

   ) ديکهيں5کيلئے حصہ 
 
 

بيت الخالء سے متعلق تربيت کے : 3مرحلہ 
 مرحلے

 
 a)ويں منٹ پر ٹوائليٹ ٹرپ شروع کريں يا جب آپکا 45ہر  

بچہ ٹوائليٹ کی ضروت کيلئے واضح اشارہ ظاہر کرے۔ 
يہ آپکے بچے کو بيت الخالء جانے کے الزمی احساس 

 سے منسلک ہونے ميں مدد کريگا۔
 

b)  بيت الخالء جانے کے ہر ٹرپ کيلئے ايسی تربيت کی 
 

و روزمرہ کے کاموں اور پيروی اہم ہے۔ يہ آپکے بچے ک 
   مانوس ہونے ميں مدد کريگا۔سےمتوقع ضرورت 

 
وں پر ايک نظر ڈاليں جسے کرنے کی ہم تيبآئيے ہم ان تر

 :نے سفارش کی ہے
 

اپنے بچے کے نزديک جائيں اور اس سے کہيں،   1. 
يا آپ اسکے  (“پيشاب کرنے جانے کا وقت ہوگيا ہے۔”

  ۔)يصلہ کريںلئے جو بهی لفظ استعمال کرنے کا ف
  روم جائيں۔  باته تب، اسکے ساته  2. 

ايک بار جب آپ وہاں چلے جائيں، اسکے پينٹ يا 3.   
انڈرويئر کو نيچے کهسکانے اور سيٹ پر بيٹهنے ميں 

 اسکی مدد کريں۔
هنا يٹ منٹ تک ب2زکم  آپکے بچے کو سيٹ پر کم ا 4. 

يا اگر وہ آسانی محسوس کرتا ہے تو اسے (چاہئے 
 ۔)دير تکزيادہ 

 کهلونے، کتابيں يا ديگر دلچسپی مواد ديں  اسے کچه  5. 
 تاکہ وہ سيٹ پر بيٹهے ہوئے خوش رہے۔

 
 اگر آپکا بچہ ٹوائليٹ کی سيٹ پر کامياب رہتا ہے، اسے فورًا
يہ بتائيں کہ ميں تمہيں انعام ديتے ہوئے فخر محسوس کررہا 

ہ  سے مرحل6ہوں اور اسکی تعريف بهی کريں۔ اسکے بعد 
  جاری رکهيں۔تک 10

 
 پونچهيں، اگر ضروری ہو۔6.  
 بچے کو کهڑا ہونے اور فلش چالنے ميں مدد کريں۔7.  
 اسکے انڈرويئر اور پينٹ کو اوپر کرديں۔8.  
 اسکے ہاتهوں کو دهالئيں اور پهر سوکهائيں۔9.  

پچهلی سرگرميوں سے رجوع کريں يا کوئی نئی 10. 
 شروع کريں۔

 
نٹ کے بعد بهی کامياب نہيں ہوتا ہے تو  م2اگر آپکا بچہ 

اسے بتائيں کہ وہ بعد ميں پهر کوشش کرسکتا ہے۔ ٹوائليٹ 
  جاری رکهيں۔ تک10 مرحلہ  سے8جانا بند کرديں اور

 
 c)  ٹوائليٹ کے استعمال کی تربيت ديتے ہوئے اسے زبانی

ہدايات دينے سے گريز کريں ہوسکتا ہے کہ آپکا بچہ آپ 
کرنے لگے۔ عام طورپر،پيچهے سے پر زيادہ انحصار 

مدد دينا، بغير زبانی ہدايت کے، اسے ازخود اسکو کرنے 
  کی تحريک ملے گی۔

 
 

 بيت الخالء کے استعمال کی اعلی مہارتيں: 4مرحلہ 
 

ايک بار جب آپکا بچہ دن کے دوران اچهی طرح کامياب 



 
 

 ، جاریز خود استعمال اور اسکے مرحلے خالء کا ابيت ال       

Learning Together – Steps Towards Toileting Independence – Urdu                                                          page 3 of 3 

ہوجاتا ہے اور صرف چهوٹی موٹی کمياں رہ جاتی ہيں تو 
 وقت بيت الخالء کے استعمال کی تربيت ديں۔ اسے رات کے

يہاں جو ترکيبيں دی جارہی ہيں جنہيں آپ اپنے ذہن ميں 
رکهيں جب آپ رات کے وقت کی تربيت دينے کا فيصلہ 

 :کريں
 

شام ميں اپنے بچے کے ذريعہ لئے جانے والے سيال • 
 گهنٹے پہلے 3-2 سونے سے  اورکو محدود کرديں
الی چيز دينے سے گريز ئی پينے و سے ہی اسے کو

 کريں۔
   سونے کا باقاعدہ وقت متعين کريں۔•  
روٹين ميں سونے کا يکساں وقت متعين کريں جسميں • 

سونے جانے سے فورًا پہلے بيت الخالء جانے کو 
 شامل کريں۔

جوں ہی جاگے اسے بيت الخالء صبح ميں آپکا بچہ • 
 لے جائيں۔

 
 

 طورپر پاخانہ پر قابو يہ بهی اپنے ذہن ميں رکهيں  کہ عام
پر قابو سے ہوتا ہے۔ اميد رکهيں کہ آپ کا بچہ ) مثانہ(بليڈر 

     ۔عد پاخانہ کرنے کی عادت قائم کرےپيشاب کرنے کے ب
 
 

 ڈاٹا کليکشن: 5مرحلہ 
 

بيت الخالء کے ازخود استعمال سے متعلق ڈاٹا شيٹ ميں 
 سبهی متعلقہ تربيتی مرحلے شامل ہيں۔ اس عمل ميں آپکے
بچے ميں ہورہے پروگريس کی جانکاری رکهنے ميں شيٹ 

۔ اور آپکے بچے کو مزيد مدد کی ضررت ہے يا گامدد گار ہو
نہيں کو معلوم کرنے ميں بهی يہ مدد گار ہوگا۔ اس فارم کو 

ات کو جاننے پورا کرنے کيلئے دی گئی مرحلے وار ہداي
زخود استعمال سے متعلق ڈاٹا   ابيت الخالء کے”کيلئے 

 پر ايک نظر ڈاليں۔“ يٹش
 


