ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ
ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਿ ਕਰਨਾ ਬੱ ਤਿਆਂ ਅਿੇ ਪਤਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਿੇ ਇਕ ਵੱ ਡੀ ਿਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਲੋ ਕਾਂ, ਸਥਾਨਾਂ ਅਿੇ
ਤਨਿੱਿਨੇਮਾਂ ਦੀ ਆਦਿ ਪਾਉਣਾ ਰ਼ੁਮਾਂਿਕਾਰੀ

ਅਿੇ ਿ਼ੁਣੌਿੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਤਵੱ ਿ ਿੰ ਗੀ

ਸ਼ੁਰੂਆਿ ਕਰਨ ਤਵੱ ਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿ਼ੁਸੀਂ ਬਹ਼ੁਿ ਕ਼ੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਿ ਕੀ ਹੈ?
ਪਰਿਵਾਿ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਲੇ ਅਰਿਆਪਕ ਿੰ ਦੇ ਿਨ। ਰਿਿੜੀਆਂ ਿੀਜ਼ਾਂ ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਨਾਲ ਘਿ
ਰਵੱ ਿ ਕਿਦੇ ਿੋ, ਉਿ ਉਿਨ਼ਾਂ ਦੀ ਰਸੱ ਰਿਆ ਅਤੇ ਰਵਕਾਸ ਰਵੱ ਿ ਮਦਦ ਕਿਦੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਉਿਨ਼ਾਂ ਨੰ ਸਕਲ ਵਾਸਤੇ ਰਤਆਿ ਕਿਦੀਆਂ
ਿਨ। ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਦੀ ਰਸੱ ਰਿਆ ਅਤੇ ਰਵਕਾਸ ਰਵੱ ਿ ਸਿਾਇਤਾ ਕਿਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਤਿੀਕਾ ਖੇਡ ਿਾਿੀਂ ਿੈ।
ਸਕਲ ਰਵੱ ਿ ਵਿੀਆ ਸਿਆਤ ਬੱ ਰਿਆਂ ਨੰ ਿੰ ਗੀ ਤਿਹ਼ਾਂ ਰਸੱ ਿਣ ਅਤੇ ਵਿੇਿੇ ਿਸ ਮਰਿਸਸ ਕਿਨ ਰਵੱ ਿ ਮਦਦ ਕਿਦੀ ਿੈ। ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਬੱ ਿੇ
ਸਕਲ ਰਵੱ ਿ ਿਸ ਿੰ ਦੇ ਿਨ, ਤ਼ਾਂ ਉਿ ਰਸੱ ਿਣਾ ਿਾਿੀ ਿੱ ਿਣਾ ਿਾਿੰ ਦੇ ਿਨ। ਿੇ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਿੈ ਤ਼ਾਂ ਵਾਿ ਸਿਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਿਾਡੇ ਬੱ ਿੇ
ਦਾ ਸਕਲ ਤਿਾਡੇ ਬੱ ਿੇ ਦੀਆਂ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਲੋ ੜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਿਤੀ ਕਿਨ ਲਈ ਸਿਤ ਰਮਿਨਤ ਕਿੇਗਾ। ਤਸੀਂ ਅਰਿਿੀਆਂ ਿੀਜ਼ਾਂ ਕਿਕੇ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਿ ਸਕਦੇ ਿੋ ਿੋ ਉਿਨ਼ਾਂ ਨੰ ਸਕਲ ਰਵਿੇ ਿਸ਼ੀ ਿਸ਼ੀ ਿਰਿਣ (ਸੈਟਲ ਿੋਣ) ਰਵੱ ਿ ਮਦਦ ਕਿਦੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ
ਸਿੱ ਰਿਅਤ, ਆਤਮ-ਰਵਸਵਾਸੀ, ਅਤੇ ਿੜੇ ਿੋਏ ਮਰਿਸਸ ਕਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਿਨ।

ਘਰ ਤਵੱ ਿ ਖੇਡੋ ਅਿੇ ਤਸੱ ਖੋ
ਿੇਡਣਾ ਤਿਾਡੇ ਬੱ ਿੇ ਨੰ ਰਸੱ ਿਣ ਰਵੱ ਿ ਮਦਦ ਕਿਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਤਿੀਕਾ ਿੈ। ਿੇਡਣਾ ਗਰਣਤ ਰਵੱ ਿ ਿੀਵਨ ਭਿ ਦੇ ਿਨਿ਼ਾਂ ਨੰ
ਰਵਕਸਤ ਕਿਦਾ ਿੈ, ਰਿਵੇਂ ਰਕ ਰਗਣਨਾ, ਛ਼ਾਂਟੀ ਕਿਨਾ, ਸਮਿਬੱ ਿ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਆਕਾਿ ਦੇਣਾ। ਿੇਡ ਤਿਾਡੇ ਬੱ ਿੇ ਨੰ ਕਦਿਤ ਅਤੇ
ਰਵਰਗਆਨ ਦੀ ਿੋਿ ਕਿਨ ਰਵੱ ਿ ਮਦਦ ਕਿਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿਨ਼ਾਂ ਨੰ ਰਸਿਿਣਾਤਮਕ ਬਣਨ ਰਦੰ ਦੀ ਿੈ। ਿਦ ਤਿਾਡਾ ਬੱ ਿਾ ਿੇਡਦਾ ਿੈ, ਤ਼ਾਂ
ਉਿ ਭਾਵਨਾਵ਼ਾਂ ਬਾਿੇ ਵੀ ਰਸੱ ਿ ਰਿਿਾ ਿੰ ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਅਤੇ ਸਾਿਿਤਾ ਿਨਿ਼ਾਂ ਦਾ ਰਵਕਾਸ ਕਿ ਰਿਿਾ ਿੰ ਦਾ ਿੈ। ਇੱ ਥੇ ਕਝ
ਿੀਜ਼ਾਂ ਰਦੱ ਤੀਆਂ ਿਾ ਿਿੀਆਂ ਿਨ ਿੋ ਤਸੀਂ ਘਿ ਰਵਿੇ ਕਿ ਸਕਦੇ ਿੋ:


ਰੋਜ਼ਮਰਹਾ ਦੀਆਂ ਗਿੀਤਵਧੀਆਂ: ਬੱ ਿੇ ਿੋਜਮਿਹਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਰਵਿੀਆਂ ਰਿਵੇਂ ਰਕ ਿਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ, ਮੇਜ ਨੰ ਸੈੈੱਟ ਅਤੇ ਿਾਲੀ
ਕਿਨ ਰਵੱ ਿ ਮਦਦ ਕਿਨਾ, ਿੋਤੇ ਕੱ ਪਰੜਆਂ ਦੀ ਛ਼ਾਂਟੀ ਕਿਨਾ, ਕੱ ਪਰੜਆਂ ਅਤੇ ਰਿਡੌਰਣਆਂ ਨੰ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ ਪਾਸੇ ਿੱ ਿਣਾ, ਅਤੇ
ਪੌਰਦਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤ ਿਾਨਵਿ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਿਨਾ ਰਸੱ ਿਦੇ ਿਨ। ਤਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੱ ਛਣ ਦਆਿਾ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਨੰ ਰਸੱ ਿਣ ਰਵੱ ਿ
ਮਦਦ ਕਿ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਰਿਵੇਂ ਰਕ ‘'ਸਾਨੰ ਆਟੇ ਦੇ ਰਕੰ ਨੇ ਕੱ ਪ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ?’ or ‘ਕੀ ਤਸੀਂ ਜਿਾਬ਼ਾਂ ਦੀ ਿੋੜੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਿੋ?’



ਖੇਡਾਂ: UNO, ਸਨੈਪ, ਮੈਮੋਿੀ, ਆਈ ਸਪਾਈ, ਅਤੇ ਲਕਣ-ਮੀਿੀ ਵਿਗੀਆਂ ਸਿਲ ਿੇਡ਼ਾਂ ਿੇਡਣਾ ਤਿਾਡੇ ਬੱ ਿੇ ਨੰ ਰਸੱ ਿਣ ਰਵੱ ਿ
ਮਦਦ ਕਿਦੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਉਿਨ਼ਾਂ ਨੰ ਵਾਿੀ ਲੈ ਣ ਬਾਿੇ ਰਸਿਾਉਂਦੀਆਂ ਿਨ।
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ਤਬਲਤਡੰ ਗ ਬਲਾਕ: ਲੈ ਗੋ (LEGO) ਵਿਗੇ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਲਾਕ਼ਾਂ ਿ਼ਾਂ ਗੱ ਤੇ ਦੇ ਡੱ ਰਬਆਂ ਨਾਲ ਇਮਾਿਤ ਬਨਾਉਣਾ ਵਿੀਆ ਮੋਟਿ
ਿਨਿ (ਅੱ ਿ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਲਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ) ਰਵਕਸਤ ਕਿਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਤਿਾਡੇ ਬੱ ਿੇ ਨੰ
ਰਸਿਿਣਾਤਮਕ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਮੱ ਰਸਆਵ਼ਾਂ ਨੰ ਿੱ ਲ ਕਿਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਿੈ।



ਕਲਾ ਅਿੇ ਤਸਲਪਕਾਰੀ: ਕਲਾ ਅਤੇ ਰਸਲਪਕਾਿੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਰਵਿੀਆਂ ਵੀ ਰਸਿਿਣਾਤਮਕਤਾ ਨੰ ਉਤਸਾਿਤ ਕਿਦੀਆਂ ਿਨ
ਅਤੇ ਵਿੀਆ ਮੋਟਿ ਅਤੇ ਸਮੱ ਰਸਆ-ਿੱ ਲ ਕਿਨ ਦੇ ਿਨਿ਼ਾਂ ਦਾ ਰਨਿਮਾਣ ਕਿਦੀਆਂ ਿਨ।



ਕੱ ਪੜੇ ਪਤਹਨਣਾ: ਪਿਾਣੇ ਕੱ ਪੜੇ ਪਰਿਨਣਾ ਅਤੇ ਵੱ ਿੋ ਵੱ ਿਿੇ ਪਾਤਿ਼ਾਂ ਦਾ ਰਦਿਾਵਾ ਕਿਨਾ ਿਿਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਸਾ ਦੇ
ਿਨਿ ਦਾ ਰਨਿਮਾਣ ਕਿਦਾ ਿੈ।



ਸੰ ਗੀਿ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਿੇ ਨਾਿ: ਪੜਹਨਾ, ਕਿਾਣੀਆਂ ਸਨਾਉਣਾ, ਸੰ ਗੀਤ ਸਣਨਾ ਅਤੇ ਨੱਿਣਾ, ਅਤੇ ਘਿ ਿ਼ਾਂ ਬਗੀਿੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦਆਲੇ ਦੀਆਂ ਿੀਜ਼ਾਂ ਨੰ ਲੱਭਣ ਲਈ 'ਿਜਾਨਾ ਿੋਿ' ਇਿ ਸਭ ਤਿਾਡੇ ਬੱ ਿੇ ਦੇ ਭਾਸਾਈ ਿਨਿ਼ਾਂ ਦਾ ਰਨਿਮਾਣ ਕਿਦੇ ਿਨ।



ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ: ਪੈਦਲ ਿੱ ਲਣਾ, ਉਪਿ ਿੜਹਨਾ, ਸਾਈਕਲ ਿ਼ਾਂ ਸਕਟਿ ਿਲਾਉਣਾ, ਿੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਰਵੱ ਿ ਿਾਣਾ, ਬੱ ਰਿਆਂ
ਵਾਲੇ ਘਿ ਬਨਾਉਣਾ, ਗੇਂਦ ਸੱ ਟਣਾ ਅਤੇ ਫੜਨਾ, ਟੈਰਨਸ ਿੈਕੇਟ ਿ਼ਾਂ ਨਿਮ ਰਕਿਕਟ ਦੇ ਬੱ ਲੇ ਨਾਲ ਨਿਮ ਗੇਂਦ਼ਾਂ ਨੰ ਮਾਿਨਾ,
ਰਮੱ ਟੀ ਅਤੇ ਰਿੱ ਕੜ ਰਵੱ ਿ ਿਦਾਈ ਕਿਨਾ – ਇਿ ਸਾਿੇ ਤਿਾਡੇ ਬੱ ਿੇ ਨੰ ਰਸੱ ਿਣ ਅਤੇ ਰਵਕਸਤ ਿੋਣ ਰਵੱ ਿ ਮਦਦ ਕਿਦੇ ਿਨ।



ਜਾਂਿ ਕਰਨਾ ਅਿੇ ਸਵਾਲ ਪ਼ੁੱ ਛਣਾ: ਿਦੋਂ ਤਿਾਡਾ ਬੱ ਿਾ ਿੇਡ ਰਿਿਾ ਿੰ ਦਾ ਿੈ, ਤ਼ਾਂ ਇਿੋ ਰਿਿੇ ਸਵਾਲ ਪੱ ਛਣਾ 'ਕੀ ਤਸੀਂ ਵਿਣਨ

ਕਿ ਸਕਦੇ ਿੋ…?', ''ਮੈਨੰ ਿੈਿਾਨੀ ਿੰ ਦੀ ਿੈ ਰਕ ਕੀ ਵਾਪਿੇਗਾ ਿੇ…?', 'ਤਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਿਵਾਬ ਰਕਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿੋ...?'


ਤਨਿੱਿਨੇਮ: ਿਿ ਰਦਨ ਇੱ ਕੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਿੀਜ਼ਾਂ ਨੰ ਕਿਨਾ ਤਿਾਡੇ ਬੱ ਿੇ ਨੰ ਇਿ ਿਾਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਿੈ ਰਕ ਰਕਸ ਿੀਜ ਦੀ
ਉਮੀਦ ਕਿਨੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿਨ਼ਾਂ ਨੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿਬੰਿ ਕਿਨ ਰਵੱ ਿ ਮਦਦ ਕਿਦਾ ਿੈ। ਰਨੈੱਤਨੇਮ ਬੱ ਰਿਆਂ ਨੰ
ਸਕਲ ਨਾਲ ਰਸੱ ਝਣ ਰਵੱ ਿ ਮਦਦ ਕਿਦੇ ਿਨ। ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਨੈੱਤਨੇਮ ਿੋਣਾ ਿਾਸ ਤੌਿ 'ਤੇ ਮਿੱ ਤਵਪਿਣ ਿੈ, ਉਦਾਿਿਣ ਲਈ:
ਿਾਤ ਦਾ ਿਾਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨਾਨ, ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕੱ ਪੜੇ ਪਰਿਨਣਾ, ਦੰ ਦ਼ਾਂ ਨੰ ਬਿਸ ਕਿਨਾ, ਰਕਤਾਬ਼ਾਂ ਪੜਹਣਾ, ਅਤੇ ਫੇਿ ਸੌਣ ਲਈ
ਿਾਣਾ।

ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਤਣਆ-ਪਛਾਤਣਆ ਸਥਾਨ ਬਣਾਓ
'ਸਕਲ ਵਾਸਤੇ ਰਤਆਿ' ਿੋਣਾ ਪੜਹਾਈ ਵਾਲੀ ਰਸੱ ਰਿਆ ਬਾਿੇ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਸਗੋਂ ਇਿ ਸਮਝਣ ਬਾਿੇ ਿੈ ਰਕ ਸਕਲ ਰਕਿੋ ਰਿਿਾ ਿੋਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਉਸਾਿ ਉਮੀਦ਼ਾਂ ਿੱ ਿਣ ਬਾਿੇ ਿੈ। ਇੱ ਥੇ ਕਝ ਿੀਜ਼ਾਂ ਰਦੱ ਤੀਆਂ ਿਾ ਿਿੀਆਂ ਿਨ ਿੋ ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਨ ਲਈ ਕਿ ਸਕਦੇ
ਿੋ:


ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਦੀ ਬਾਲਵਾੜੀ (ਰਕੰ ਡਿਗਾਿਟਨ) ਿ਼ਾਂ ਸਕਲ ਵੱ ਲੋਂ ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੇ ਿ਼ਾਂਦੇ ਸਕਲੀ ਪਿੋਗਿਾਮ਼ਾਂ ਵੱ ਲ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੀਆਂ
ਗਤੀਰਵਿੀਆਂ ਰਵੱ ਿ ਰਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ।
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ਸਕਲ ਆਉਣ-ਿਾਣ ਦਾ ਅਰਭਆਸ ਕਿੋ।



ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਨੰ ਿੋਿਨ਼ਾਂ ਬੱ ਰਿਆਂ ਨਾਲ ਿੇਡਣ ਰਦਓ ਿੋ ਉਸੇ ਸਕਲ ਰਵੱ ਿ ਿਾ ਿਿੇ ਿੋਣਗੇ।



ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਨੰ ਇਿ ਰਸਿਾਉਣ ਦਆਿਾ ਸਤੰ ਤਿਤਾ ਨੰ ਉਤਸਾਿਤ ਕਿੋ ਰਕ ਕੱ ਪੜੇ ਰਕਵੇਂ ਪਰਿਨਣੇ ਿਨ, ਟੋਇਲਟ ਰਕਵੇਂ ਿਾਣਾ
ਿੈ, ਆਪਣੇ ਿੱ ਥ਼ਾਂ ਨੰ ਰਕਵੇਂ ਿੋਣਾ ਿੈ, ਸਨਸਕਿੀਨ ਰਕਵੇਂ ਲਾਉਣੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕਲ ਵਾਲੇ ਬਸਤੇ ਰਵੱ ਿ ਿੀਜ਼ਾਂ ਰਕਵੇਂ ਪਾਉਣੀਆਂ
ਿਨ ਤੇ ਰਕਵੇਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਿਾਣਾ ਿੈ।



ਸਕਲ ਸਿ ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਗੱ ਲ਼ਾਂ ਕਿੋ। ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਨੰ ਸਕਲ ਬਾਿੇ ਿਮ਼ਾਂਰਿਤ ਕਿੋ ਅਤੇ ਉਿਨ਼ਾਂ ਨੰ ਿੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਸੇ ਵੀ
ਰਿੰ ਤਾਵ਼ਾਂ ਬਾਿੇ ਗੱ ਲ ਕਿੋ।



ਰਕਤਾਬ਼ਾਂ ਪੜਹੋ ਿ਼ਾਂ ਸਕਲ ਸਿ ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਕਿਾਣੀਆਂ ਸਣਾਓ।



ਇਸ ਬਾਿੇ ਗੱ ਲ ਕਿੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਭਆਸ ਕਿੋ ਰਕ ਸਕਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਾਪਿੇਗਾ।



ਸਕਲ ਦੇ ਸਿ ਿੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਸਰਮਆਂ ਦੀ ਿ਼ਾਂਿ ਕਿਨ ਦਆਿਾ ਅਤੇ ਇਿ ਪਤਾ ਕਿਨ ਦਆਿਾ ਰਕ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਨੰ
ਰਕੱ ਥੇ ਛੱ ਡਣਾ ਿੈ ਅਤੇ ਰਕੱ ਥੋਂ ਿੱ ਕਣਾ ਿੈ, ਛੱ ਡਣ ਅਤੇ ਿੱ ਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰਤਆਿ ਿੋ ਿਾਓ।



ਿੇ ਤਸੀਂ ਕਿ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਤ਼ਾਂ ਅਰਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਨਾ ਸਿ ਕਿੋ।

ਿ਼ੁਹਾਡੇ ਬੱ ਿੇ ਦੀ ਬਾਲਵਾੜੀ (ਤਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ) ਤਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ
ਬਾਲਵਾੜੀ ਬੱ ਰਿਆਂ ਨੰ ਸਕਲ ਸਿ ਕਿਨ ਲਈ ਰਤਆਿ ਿੋਣ ਰਵੱ ਿ ਵੀ ਮਦਦ ਕਿਦੀ ਿੈ। ਬਾਲਵਾੜੀ ਰਵਿੇ, ਬੱ ਿੇ ਿੇਡ ਿਾਿੀਂ ਿਨਿ
ਰਵਕਸਤ ਕਿਦੇ ਿਨ, ਿੋਿਨ਼ਾਂ ਨਾਲ ਿਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਿਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਿਨ।
ਂ
ਤਿਾਡੇ ਬੱ ਿੇ ਦਾ ਰਕੰ ਡਿਗਾਿਟਨ ਅਰਿਆਪਕ ਤਸੱ ਤਖਆ ਅਿੇ ਤਵਕਾਸ ਦੀ ਿਬਦੀਲੀ ਵਾਲਾ ਤਬਓਰਾ (ਟਰਾਂਜੀਸਨ ਲਰਤਨੰਗ ਐਡ
ਤਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ) (ਟਰਾਂਜੀਸਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ) ਰਲਿ ਕੇ ਤਿਾਡੇ ਬੱ ਿੇ ਨੰ ਰਕੰ ਡਿਗਾਿਟਨ ਤੋਂ ਸਕਲ ਿਾਣ ਰਵੱ ਿ ਮਦਦ ਕਿੇਗਾ।
ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰਬਓਿਾ (ਟਿ਼ਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ) ਨੰ ਤਿਾਡੇ ਬੱ ਿੇ ਦੇ ਭਰਵੱ ਿ ਦੇ ਸਕਲ ਨੰ ਰਦੱ ਤਾ ਿ਼ਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਤਿਾਡੇ ਬੱ ਿੇ ਦੀਆਂ
ਯੋਗਤਾਵ਼ਾਂ, ਸਕਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਰਦਲਿਸਪੀਆਂ ਦਾ ਵਿਣਨ ਕਿਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਵੀ ਦੱ ਸਦਾ ਿੈ ਰਕ ਉਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਰਕਵੇਂ ਰਸੱ ਿਦੇ ਿਨ।
ਤਿਾਨੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰਬਓਿੇ (ਟਿ਼ਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ) ਨੰ ਭਿਨ ਰਵੱ ਿ ਮਦਦ ਕਿਨ ਲਈ ਰਕਿਾ ਿਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤਿਾਡਾ
ਬੱ ਿਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਵਿਾਿ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂਝੀਆਂ ਕਿ ਸਕਦਾ ਿੈ।
ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰਬਓਿੇ (ਟਿ਼ਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ) ਬਾਿੇ ਅਗਲੇ ਿੀ ਿਾਣਕਾਿੀ ਵਾਸਤੇ, ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਰਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਿੋ (ਿੇਠ਼ਾਂ
ਵੇਿੋ)।

ਹੋਰ ਪਿਾ ਕਰੋ
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ਸਕਲ ਸਿ ਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਨਕਤੇ (education.vic.gov.au)



ਬਾਲਵਾੜੀ ਤੋਂ ਸਕਲ ਰਵੱ ਿ ਤਬਦੀਲ ਿੋਣਾ (education.vic.gov.au)



ਸਕਲ ਦੀ ਿੋਣ ਰਕਵੇਂ ਕਿਨੀ ਿੈ ਅਤੇ ਦਾਿਲਾ ਰਕਵੇਂ ਲੈ ਣਾ ਿੈ (education.vic.gov.au)



ਸਕਲ ਸਿ ਕਿਨਾ: ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਨੰ ਰਤਆਿ ਕਿਨਾ | ਬੱ ਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਕਿਨ ਦਾ ਨੈੈੱਟਵਿਕ



ਸਕਲ ਲਈ ਰਸਿਤਮੰ ਦ ਸਿਆਤ - ਰਬਿਤਿ ਰਸਿਤ ਿੈਨਲ (ਬੈਟਿ ਿੈਲਥ ਿੈਨਲ)



ਸਕਲ ਵੱ ਲ ਤਬਦੀਲੀ, ਪਰਿਵਾਿ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੋਤ (education.vic.gov.au)

