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બાળકો અને કુતરાઓ તેલ અને પાણી જેવા છે, તેઓ કુદરતી રીતે ભળતા નથી, પણ દેખરેખ અને માર્ગદર્શન નીચે બહુ સારી રીતે ભળી જાય છે.
કોઇ પણ કુતરો સંપૂણપણે બાળકની સામે childproof નથી, Golden Retriever પણ નહી. તમારા બાળકને અને કુતરાને "સ્વર્ગમાં
મેળ બનાવેલ" માટે નીચે કેટલીક ટીપ્પણીઓ અને માર્ગદર્શન બતાવે છે.

Train Dogs
કુતરાઓ મનુષ્ય નથી.
તેમ છતા, હોલીવુડ અને ટેલીવીઝન ઘણીવાર મનુષ્યના વિચારો, મુલ્યો અને શબ્દો સાથે પણ ઘણીવાર કુતરાઓનુ ચિત્ર આંકે છે, તે તમારે
યાદ રાખવાનુ મહત્વનુ છે કે તમારો કુતરો એક કુતરો છે, વ્યક્તિ નહી. કુતરાઓની જરૂરીયાતો માણસ કરતા જુદી છે. એક કુતરાના જીવનમાં
મહત્વનુ ઘટક એ છે કે તેને એક કુતરાના જુથના સંગઠનની જરૂર છે. તમારૂ કુંટુંબ હવે તમારા કુતરાના જુથનુ સંગઠન છે(પુખ્ત કુંટુંબના
સભ્યનુ) તમારા કુતરાના જુથના સંગઠનનો નેતા હોવો જોઇએ (alphaવરૂ). આ નિતૃત્વ વિના, તમારો કુતરો નેતૃત્વ ધારણ કરશે અને તે
ફક્ત ઘૃણાપાત્ર મુર્ખ નહી બને પણ તે "તમારા બાળકને દોડાવવા",કોશીશ કરશે, જે (ઘણીવાર બને છે) વિનાશક પરિણામ તરફ દોરી જશે.
પહેલી વસ્તુ તમારા કુતરા સાથે નેતૃત્વ ધારણ કરવા માટે એ જોઇએ કે તેને આજ્ઞાકારી શાળામાં લઈ જવો. એક રોગીવર્તન કરવાવાળો
કુતરો તમારા બાળક માટે સાદી અને સરળ રીતે ધમકી છે. તમારા બાળકની આસપાસ તમે કુતરાને નિયંત્રીત નહી કરી શકો, જો તેને ખબર ન હોય
અથવા તે તમારા મૂળભૂત આજ્ઞાકારી આદેશોનુ પાલન ન કરે. બીજી વસ્તુ તમારે કરવી જ પડશે અને તે છે તમારે કેટલાક ઘરના નિયમો
સુયોજીત કરવા પડશે (જેવા કે ભીખ નહી માંગવી, લોકો ઉપર અથવા ફર્નિચર ઉપર કુદવુ નહી, ચાવવુ નહી વગેરે.) આ નિયમો બેસાડતી
વખતે તમારા બાળકોનો સમાવેશ કરવો કે જેથી તેમને ખબર પડે કે કુતરાએ શું કરવાનુ છે અને શું નથી કરવાનુ. સાતત્ય ખુબ મહત્વનુ છે. દરેક
વ્યક્તિએ સહમત થવુ જોઇએ અને કુતરાને સમાન નિયમો માટે પકડ

તમારા કુતરાને ઘરની પાછળ હદપાર નહી કરો. તે કુંટુંબનો એક સભ્ય છે અને તેને તમારી સાથે રહેવાની જરૂર છે. ઘરની પાછળનો સમય
જ્યારે તમારૂ બાળક રમતુ હોય ત્યારે બરોબર છે, પણ જ્યારે બાળક ઝોકા ખાતુ હોય અથવા તમને દેખરેખ રાખવાનો સમય હોય તો કુતરાને
અંદર લાવો. તમારા કુતરાને અને બાળકોને સંભાળ રાખવાની જગ્યાથી દુર નહી રાખો. તેને અંદર આવતા શીખવાડો અને નીચે બેસવાનુ કહો.
બાળકને સંભાળ રાખવાની જગ્યામાં નહી આવવાનુ કહેવાથી તેનામાં ઇર્ષા નિર્માણ થશે.

બાળકો અને પાળેલા પ્રાણીઓ - શું કરવુ અને શું નહી કરવુ.
ઉમરના તબક્કાઓ - શું કરવુ અને શું નહી કરવુ.
ઉમર ૨ - ૭.
આ ઉમરે બાળકો કુતરાને "રમુજી વસ્તુ" સમજે છે, જે તેમની સાથે માતાપિતાનુ ધ્યાન દોરવા હરીફાઈ કરે છે. તેઓ કુતરાને એક મિત્ર તરીકે પણ
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જોવાનુ શરૂ કરે છે. કુતરો હજી પણ બાળકને ગંદવાડનો સાથી તરીકે માને છે. આ ઉમરના બાળકો તેની પાસે જઈને તેના કાન તાણે છે અને
પુછડી ખેંચે છે. તમારા કુતરાએ આ થોડુ સહન કરવા તૈયાર હોવા જોઇએ પણ તેને બાળકની મુક્કા મારવાની થેલી બનવાની અપેક્ષા નહી
રાખતા.

કરવુ.
કુતરાઓ અને બાળકો વચ્ચેની બધી આંતરક્રિયાઓને કાબુમાં રાખો. બાળકને યોગ્ય રમતો શિખવાડો, જેવી કે "લાવવુ" અને "છુપાઈને
શોધવુ" જે કુતરાની સાથે રમશે અને અને શારિરીક સ્પર્શ અને કઠોરતાથી દુર રહેશે. કુતરાને એક શાંત જગ્યામાં એકલો મુકો જો તમારે ત્યા
ઘણા બાળકો મુલાકાતે આવવાના હોય. તેની દેખરેખ રાખવી મુશ્કેલ છે. ઘણી બધી ભાગદોડ અને ચિસો કેટલાક કુતરામાં ગેરકાયદે સહજવૃતિ
અને આક્રમક પ્રદર્શન દેખાડશે.

નહી કરવુ.
દોરડાના યુદ્ધોની રમતો અથવા કુસ્તીની રમતોની મંજુરી નહી આપો. તમારા કુતરામાં આ આક્રમક પ્રદર્શિત કરવા પ્રોત્સાહિત કરશે.
તમારા બાળકોને કુતરાની સાથે મસ્તીખોર થવાની પરવાનગી નહી આપો. "ના" ફક્ત પુરતુ નથી - તમારા બાળકને કેવી રીતે નરમાશથી પાળેલા
પ્રાણીને અને કુતરાને પંપ

નવા આગમનની રાહ જોતી વખતે:
તમારા પશુચિકિત્સકની સલાહ લ્યો અને ખાતરી કરો કે તમારો કુતરો તંદુરસ્ત રહે અને પરોપજીવથી દુર રહે. જો તેને પહેલાથી ન મોકલ્યો
હોય તો તેને આજ્ઞાપાલનની શાળામાં લઈ જાવ. તમારા કુતરા માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ આદેશ તેણે જાણવુ અને સારી રીતે જાણવુ તે છે કે તેણે
નીચે રહેવાનુ છે. આ તમારા કુતરાને ઘરના એક ત્રાસજનક સભ્ય બન્યા વિના રહેવાની પરવાનગી આપે છે. જો તમારી પાસે વધારે પડતો
પરવશ કુતરો હોય તો આજ્ઞાપાલન મારફતે તેની સ્વતંત્રતા બાંધી શકો છો અથવા વર્તનવાદની સલાહ લઈ શકો છો. વધુ પડતા પરવશ
કુતરાઓ વધારે દુશ્મની દર્શાવે છે અને બાળક આવે ત્યારે ઘણી સમસ્યાઓ તે પેદા કરે છે. તમારા કુતરાને નર્સરીની (તેનાથી દુર નહી
રાખો) ઓળખ કરાવો અને નવા જન્મેલાના અવાજની સાથે પણ ઓળખ કરાવો (જો શક્ય હોય તો tape recordings મારફતે).

બાળકના આગમન પછી.
જ્યારે બાળક ઇસ્પિતાલમાં હોય, અડધી કલાક માટે તમે પોતે લાવેલા ધાબળામાં તેને વિટો. પછી પિતાએ તે ધાબળો ઘરે લઈ જઈને કુતરાને
બાળકની ગંધ સુંઘાડવી જોઇએ. જ્યારે તમે બાળકને ઘરમાં લાવો ત્યારે નીચે બેસીને કુતરાને હેલો કહો અને બાળકને સુરક્ષિત રીતે તમારા
હાથ એટલા નીચે રાખો કે તમારો કુતરો તેને જોઇ શકે અને બાળકને સુંઘી શકે. કુતરા સાથે સ્વસ્થતાપૂર્વક શાંતિથી વાતો કરો. તમે ગમે તે કરો
પણ કુતરાની સામે ભયભીત ન થાવ અને રાડો નહી પાડો. સંભાવના છે કે જો તમારો કુતરો પોતે યોગ્ય વર્તન ન કરતો હોય તો તે તમારી ભુલ છે
- કુતરાને વધારે તાલિમની જરૂર છે!

સત્પાહના પહેલા અઠવાડીયા તાણદાયક સંક્રમણનો સમય હશે. કુંટુંબના દરેક માટે, તમારા કુતરાનો પણ તેમાં સમાવેશ છે. શાંત રહો! તમારો
કુતરો હંમેશા તમારા પગની નીચે રહે છે એટલે હંમેશા તમારે બધુ સ્વીકારવુ ન જોઇએ, પણ તેને એક સાથે ૧૬ કલાક માટે ઘરની પાછળ ધકેલી પણ
દેવો નહી. તેને નવી પ્રવૃતિ, ગંધ અને અવાજની સા
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