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ਖੋਜ ਇਹ ਦਰਸਾਉਦਂੀ ਹੈ ਦਕ ਬੱਦਚਆਂ ਦੀ ਦਸੱਦਖਆ, ਦਵਕਾਸ, ਦਸਹਤ, ਸੁਰੱਦਖਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਉੱਤਤੇ ਸਭ ਤਂੋ 
ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਿ੍ਰ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਿਦਰਵਾਰ ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਰਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਵੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ 
ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਤਆਰੀ ਦਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦਵੱਚ, ਅਤੇ ਦਿਰ ਜਦਂੋ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਦੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 
ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਵੱਚ ਮੱੁਖ ਭੂਦਮਕਾ ਦਨਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁ੍ਿਸਤਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਾਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ-ਸਗਆਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਸਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ੍ਯੋਗੀ ਿੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ 
ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਜੇ਼ਦਾਰ, ਿਿਤੀਆਂ, ਪ੍ਹੰੁਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਹਾਰਕ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਦੱਿਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਘਰ ਸਿੱਚ ਕਰ 
ਿਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਕਤਾਬਚਾ ਉਹ ਿਿਾਲ ਿੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਿੱਿਣ ਸਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱੁ੍ਛ ਿਕਦੇ ਹੋ। 
ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਾਰਕ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਨੰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ਅਤੇ ਸਲਿਣ ਦੇ ਼ਿਾਨਦਾਰ ਹੁਨਰ ਸਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਮੱਦਦ ਸਮਲੇਗੀ, 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਿੁਣਨ ਿਾਲਾ ਬਣਨ ਸਿੱਚ ਮੱਦਦ ਸਮਲੇਗੀ।

ਘਰ ਸਿੱਚ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕ-ਸਗਆਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੰੂ ਸਿਕਿਤ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਿੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ, 
ਸਜਿਂੇ ਸਕ ਿੰਸਿਆਿਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਿਰਤਂੋ ਕਰਨਾ, ਪੈ੍ਟਰਨਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਛਾਣਨਾ, ਅਤੇ ਗਸਣਤ ਦੀ ਿਮਝ ਨੰੂ ਸਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ 
ਭਾ਼ਿਾ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਨਾ।

ਇਹ ਿਾਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ-ਸਗਆਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਹ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਉਤਿੁਕਤਾ ਿਰਗੀਆਂ ਮੱੁਿ ਸਿੱਿਣ ਦੀਆਂ 
ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੰੂ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇ਼੍ਿ ਕਰਨ ਦੇ ਿਧੀਆ ਮੌਕੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਤਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਨੰੂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿੱਡਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਿਨ ਸਿੱਚ ਹੋਰ ਿੰਬੰਸਧਤ ਸਿਅਕਤੀਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਿੀ ਿਰਸਤਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਾਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ-ਸਗਆਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੰੂ ਸਿਕਿਤ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕੇ।

ਇਿ ਪੁ੍ਿਸਤਕਾ ਨੰੂ ਦੋ ਉਮਰ ਿਮੂਹਾਂ ਲਈ ਿਾਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ-ਸਗਆਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਸਿੱਚ ਿੰਸਡਆ ਸਗਆ ਹੈ: ਜਨਮ ਤਂੋ ਿਕੂਲ 
ਗ੍ਰੇ ਡ 2, ਅਤੇ ਗ੍ਰੇ ਡ 3 - ਗ੍ਰੇ ਡ 6। ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੱ੍ਧਰ ਲਈ ਢੱੁਕਿਂੇ ਭਾਗਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਿੁਝਾਿਾਂ ਅਤੇ ਆਿਾਨ ਨੁਕਸਤਆਂ ਨੰੂ ਦੇਿੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਿਾਰੀਆਂ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੱੁਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਿਣ ਿਮਰੱਥਾ ਸਿੱਚ ਿੁਧਾਰ ਹੋਿੇਗਾ।

ਮਂੈ ਇਸ ਿੁਸਦਤਕਾ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਦਕਵਂੇ ਕਰਾਂ?

4



ਇਹ ਸਕਤਾਬਚਾ ਸਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਼ੁਿਰੂਆਤੀ ਿਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਿਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿਕਾਿ ਢਾਂਚੇ (Victorian Early Years Learning and 

Development Framework) (ਜਨਮ - 8 ਿਾਲ ਦੀ ਉਮਰ) ਅਤੇ ਸਿਕਟੋਰੀਅਨ ਪ੍ਾਠਕ੍ਰ ਮ (Victorian Curriculum) 
(ਲੇਿਲਜ਼ ਫਾਊਡਂਡੇ਼ਿਨ - 10) ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਿਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ ਦੋਿਂੇ ਹੀ ਇਹ ਰੂਪ੍ਰੇਿਾ ਦੱਿਦੇ ਹਨ ਸਕ ਿਾਰੇ ਬੱਸਚਆਂ ਲਈ ਕੀ ਸਿੱਿਣਾ ਅਸਹਮ ਹੈ। 
ਇਿ ਪੁ੍ਿਸਤਕਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਆਰਾਂ ਨੰੂ ਦਰਿਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਼ੁਿਰੂਆਤੀ ਬਚਪ੍ਨ ਦੀ ਿੇਿਾ ਅਤੇ ਿਕੂਲ 
ਸਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਾਈ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਿਮੱਗਰੀ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਼ੁਿਰੂਆਤੀ ਿਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਿਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿਕਾਿ ਢਾਂਚੇ (Victorian Early Years Learning and 

Development Framework) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ:

http://www.education.vic.gov.au/Documents/childhood/providers/edcare/
veyldframework.pdf

ਸਿਕਟੋਰੀਅਨ ਪ੍ਾਠਕ੍ਰ ਮ (Victorian Curriculum) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ:

http://victoriancurriculum.vcaa.vic.edu.au/

ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਸਹਲੀ ਭਾ਼ਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਹਮੇ਼ਿਾ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਸਹਲੀ ਭਾ਼ਿਾ ਦੀ ਿਰਤਂੋ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਸਿੱਚ ਼ਿਾਮਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਿੋਜ ਦਰਿਾਉਦਂੀ ਹੈ ਸਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤਂੋ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤਂੋ ਿੱਧ ਭਾ਼ਿਾਿਾਂ ਸਿੱਿਣ ਨਾਲ 
ਬੱਸਚਆਂ ਨੰੂ ਕਈ ਤਰੀਸਕਆਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਾਰੇ ਸਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਿੇਤਰਾਂ ਸਿੱਚ ਿਕੂਲ ਸਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਸਿੱਚ 
ਮੱਦਦ ਸਮਲਦੀ ਹੈ।
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ਮੈਨੰੂ ਮੱਦਦ ਦਕੱਥਂੋ ਦਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਟਰਨਲ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ ਨਰਸ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਟਰਨਲ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ ਨਰਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਿਦੇ ਸਿਕਾਿ ਬਾਰੇ ਿਲਾਹ ਦੇ ਿਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਸਿਆ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਸਕਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਿਲਾਹ ਿੀ ਦੇ ਿਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੱੁਡਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਦਿਆਿਕ, ਦਕੰਡਰਿਾਰਟਨ ਅਦਿਆਿਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ 
ਅਦਿਆਿਕ ਤਂੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਼ੁਿਰੂਆਤੀ ਬਚਪ੍ਨ ਦੇ ਸਿੱਸਿਅਕ, ਸਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਅਸਧਆਪ੍ਕ ਅਤੇ ਿਕੂਲ ਅਸਧਆਪ੍ਕ ਇਿ ਬਾਰੇ ਿਲਾਹ ਦੇ ਿਕਦੇ ਹਨ ਸਕ 
ਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਾਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ-ਸਗਆਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੰੂ ਸਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਸਕਿਂੇ ਮੱਦਦ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਉਹ ਦਵਸ਼ੇ ਦਜਨ੍ਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਸੱਦਖਅਕ, ਦਕੰਡਰਿਾਰਟਨ ਅਦਿਆਿਕ, ਜਾਂ ਅਦਿਆਿਕ ਨਾਲ ਚਰਚਾ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

• ਿਾਿਰਤਾ ਅਤੇ ਗਸਣਤ ਦੇ ਤਜ਼ਰਸਬਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿੱਈਆ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਿ਼ਿਿਾਿ

• ਿਾਿਰਤਾ ਅਤੇ ਗਸਣਤ ਸਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ

• ਿਾਿਰਤਾ ਅਤੇ ਗਸਣਤ ਸਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕਹੜੇ੍ ਟੀਸਚਆਂ ਨੰੂ ਪ੍੍ਰ ਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਿੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪ੍੍ਰ ਾਪ੍ਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਸਕਿਂੇ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।

• ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਤੁਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਿੇਤਰਾਂ ਸਿੱਚ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਤ ਿਕਦੇ ਹੋ ਸਜੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮੁ਼ਿਕਲਾਂ ਆਉਦਂੀਆਂ ਹਨ

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਿ ਪੁ੍ਿਸਤਕਾ ਸਿੱਚ ਸਦੱਡਤੇ ਿੁਝਾਿਾਂ ਲਈ ਸਕਿਂੇ ਦੀ ਪ੍੍ਰ ਤੀਸਕਸਰਆ ਸਦੱਤੀ ਹੈ।
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ਔਨਲਾਈਨ ਸਰੋਤ
Department of Education and Training ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਬੱਸਚਆਂ ਿਾਲੇ ਮਾਸਪ੍ਆਂ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਸਲਆਂ ਲਈ ਆਮ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਰੋਤ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ: https://www.vic.gov.au/education-information-parents 

ਸਿਭਾਗ ਦੀ ਿੈਬੱਿਾਈਟ ਉੱਪ੍ਰ ਿਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਸਚਆਂ ਦੀ ਸਿਿਲਾਈ ਸਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸਪ੍ਆਂ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ 
ਿਾਸਲਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਰੋਤ ਿੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ: https://www.vic.gov.au/supporting-your-childs-

education 

Victorian Premiers’ Reading Challenge (ਸਿਕਟੋਰੀਅਨ ਪ੍੍ਰ ੀਮੀਅਰਜ਼ ਰੀਸਡੰਗ ਚੈਲਂੇਜ) ਹਰ ਿਾਲ ਮਾਰਚ ਤਂੋ ਿਤੰਬਰ 
ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਸਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਼ੁਿਰੂਆਤੀ ਬਚਪ੍ਨ ਦੀਆਂ ਿੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਿਕੂਲ ਿੱਲਂੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਰਸਜਿਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ 
- ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇੱਥੇ ਆਪ੍ ਿੀ ਰਸਜਿਟਰ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ: https://www.vic.gov.au/premiers-reading-

challenge?Redirect=1 

ਸਿਕਟੋਰੀਅਨ ਿਰਕਾਰ ਦੀ Find Use Share Education (ਫਾਇੰਡ ਯੂਜ਼ ਼ੇਿਅਰ ਐਜੂਕੇ਼ਿਨ) (FUSE) ਿੈਬੱਿਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ 
ਘਰ ਦੇ ਕੰਸਪ੍ਊਟਰ ਜਾਂ ਿਥਾਨਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇ ਰੀ ਕੰਸਪ੍ਊਟਰ ਤਂੋ ਿਧੀਆ ਸਿੱਿਣ ਦੇ ਿਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਨਾ ਆਿਾਨ ਬਣਾਉਦਂੀ ਹੈ। ਇਿ ਸਿੱਚ ਉਹ 
ਗੇਮਾਂ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਾਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ-ਸਗਆਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿੇਡ ਿਕਦੇ ਹੋ: https://

fuse.education.vic.gov.au  
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ਜਨਮ ਤਂੋ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੰੂ ਦਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦਵੱਚ ਿਦਰਵਾਰ ਮੱੁਖ ਭੂਦਮਕਾ ਦਨਭਾਉਦੇਂ ਹਨ। 
ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਅਤੇ ਦਸੱਖਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਿੱਲ ਤਂੋ ਬਹੁਤ ਿ੍ਰ ਭਾਦਵਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਦਕ 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਦਰਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਖਰਤਾ ਹੁਨਰ ਦੀ ਦਕੰਨੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਦਲਆਂ ਲਈ ਦਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱੁਝ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ:

• ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਜ਼ਆਦਾ ਿਾਿਰਤਾ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਿਕੂਲ ਼ੁਿਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਕੂਲ ਸਿੱਚ ਸਬਹਤਰ ਪ੍੍ਰਦਰ਼ਿਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਰਗੇ ਭਾ਼ਿਾ-ਆਧਾਸਰਤ ਸਿਸ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਿੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਼ੁਿਰੂਆਤੀ ਿਾਲਾਂ ਸਿੱਚ ਿਾਿਰਤਾ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕ ਸਕਿਮਾਂ ਹਨ, ਸਜਿ ਸਿੱਚ ਿੰਗੀਤ, 
ਹਹੱਲਣਾ-ਜੁਲਣਾ, ਡਾਂਿ, ਕਹਾਣੀ ਿੁਣਾਉਣ, ਸਿਜੂ਼ਅਲ ਆਰਟਿ ਅਤੇ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਦੇਿਣਾ, ਪ੍ੜ੍੍ਹਨਾ, ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਨਾ 
ਅਤੇ ਸਲਿਣਾ ਼ਿਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਕੇ ਿੁਣਾਉਣਾ ਕਦੇ ਿੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

• ਮੌਸਿਕ ਭਾ਼ਿਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ੜ੍੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਲਿਣ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਿਪੂ੍ਰਨ ਪੂ੍ਰਿ-ਿੂਚਕ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਇਿ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਜੰਨਾ 
ਿਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਹੀ ਉਿਦੇ ਿਮੱੁਚੇ ਿਾਿਰਤਾ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਸਿਕਾਿ ਹੋਿੇਗਾ। ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਜੰਨਾ ਹੋ ਿਕੇ ਗੱਲ 
ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਿਨੰੂ ਅਕਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਚ ਼ਿਾਮਲ ਕਰੋ।

• ਬੱਸਚਆਂ ਦੇ ਼ੁਿਰੂਆਤੀ ਿਾਲਾਂ ਸਿੱਚ ਿਾਿਰਤਾ ਹਮੇ਼ਿਾਂ ਮਜੇ਼ਦਾਰ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਿੈਰ-ਿਪ੍ਾਟਾ ਅਤੇ ਿੇਡਣ ਦਾ ਿਮਾਂ ਬਹੁਤ ਿਧੀਆ 
ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਹਨ ਸਜਿ ਸਿੱਚ ਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ ਿਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਮਜੇ਼ਦਾਰ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਬੱਸਚਆਂ ਨੰੂ ਨਿੀਂ 
਼ਿਬਦਾਿਲੀ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਸਹਣ ਦੇ ਨਿਂੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਿਾਉਣ ਦਾ ਿਭ ਤਂੋ ਿਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹਨ।

ਜਨਮ ਤਂੋ ਸਕੂਲ ਿ੍ਰੇ ਡ 2
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ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ
ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਿੱਲ ਕਰਨਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਨਯਸਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ-ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾ਼ਿਾ ਅਤੇ ਿੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਸਿਿਤਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਹ ਨਾਲ ਭਾ਼ਿਾ ਪ੍੍ਰ ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਿ਼ਿਿਾਿ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਸਿੱਚ ਿੀ ਮੱਦਦ ਸਮਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾ਼ਿਾ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਿਰੋਤ ਹੋ 
ਿਕਦੇ ਹੋ ਇਿ ਲਈ ਤੁਿੀਂ ਸਜੰਨਾ ਸਜ਼ਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ੍ਗੇ, ਉਹ ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਼ਿਬਦਾਿਲੀ ਸਿੱਿਣਗੇ 
ਅਤੇ ਿਧੇਰੇ ਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣਗੇ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਸਜਿਂੇ ਸਕ ਕਸਰਆਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਿਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਡਾਕ ਬਾਕਿ ਤਂੋ ਡਾਕ ਕੱਢਣੀ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ-
ਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕਾਰ ਜਾਂ ਬੱਿ ਸਿੱਚ ਿਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਆਸਦ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਿਮਂੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਼ਿਾਮਲ ਕਰੋ।

ਿੈਰ-ਿਪ੍ਾਟੇ ਨਿੀਂ ਼ਿਬਦਾਿਲੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਿੀ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਿੈਰ-ਿਪ੍ਾਟੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿੰਿਾਰ ਬਾਰੇ ਿਮਝ 
ਨੰੂ ਿਧਾ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਿੈਰ-ਿਪ੍ਾਟੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਿੱਚ ਿਥਾਨਕ ਸਕਿਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਪ੍ਾਰਕ, ਸਚੜ੍ੀਆਘਰ, ਼ਿਾਸਪੰ੍ਗ ਿਂੈਟਰ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ, 
ਲਾਇਬ੍ਰੇ ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀਆਂ ਸਿੱਚ ਜਾਣਾ ਼ਿਾਮਲ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਮਜੇ਼ਦਾਰ ਿਤੀਦਵਿੀਆਂ ਦਵੱਚ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

• ਤੁਕਾਂ, ਕਸਿਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤ ਿਾਂਝੇ ਕਰਨਾ। ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਼ਿਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰੋ।

• ਪ੍ਸਰਿਾਰਕ ਇਸਤਹਾਿ ਅਤੇ ਪ੍ਸਰਿਾਰਕ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਨੰੂ ਿਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ।

• ਕਈ ਸਕਿਮ ਦੀਆਂ ਤਿਿੀਰਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਸਕਤਾਬਾਂ ਨੰੂ ਦੇਿੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਰਾਫਟ ਿਾਲੀਆਂ ਸਕਤਾਬਾਂ, DIY ਸਕਤਾਬਾਂ, ਿਜਾਿਟੀ ਕੌਫੀ 
ਟੇਬਲ ਸਕਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਗਆਪ੍ਨ ਕੈਟਾਲਾਗ। ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਿਣ ਲਈ ਕਹੋ ਸਕ ਤਿਿੀਰਾਂ ਸਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ 
ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਓ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱੁਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੱਡਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਿਣ ਲਈ ਕਹੋ ਸਕ ਉਹ ਕੀ 
ਬਣਾ ਸਰਹਾ ਹੈ।

• ਬੱਸਚਆਂ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕੀਤੇ ਿਧਾਰਨ ਰੇਡੀਓ ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਪੌ੍ਡਕਾਿਟਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਿੁਣਨਾ ਅਤੇ ਿਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ।

• ਿਥਾਨਕ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਸਚੜ੍ੀਆਘਰਾਂ, ਐਕੁਏਰੀਅਮਾਂ (ਮੱਛਲੀ ਘਰਾਂ), ਸਕਸਲ੍ਹਆਂ, ਗੈਲਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਦੇ 
ਿਰਚੁਅਲ ਟੂਰ ਲੈਣਾ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਼ਿਬਦਾਿਲੀ ਿਾਲੀਆਂ ਿੇਡਾਂ ਿੇਡਣਾ ਸਜਿਂੇ ਸਕ, “ਇਿਦਾ ਉਲਟ ਕੀ ਹੈ...?” (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, “ਿੱਡਡੇ ਦਾ ਉਲਟ ਕੀ 
ਹੈ?”), “ਇਿ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਼ਿਬਦ ਕੀ ਹੈ...?” (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, “ਗੱੁਿੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਼ਿਬਦ ਕੀ ਹੈ?”) ਅਤੇ “ਸਕਹੜ੍ਾ ਼ਿਬਦ 
ਦੂਸਜਆਂ ਤਂੋ ਿੱਿਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ: ਿੋਟੀ, ਟੋਪ੍ੀ, ਜਾਂ ਦਰਿਾਜ਼ਾ?”।
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ਮੰੂਹ-ਜੁ਼ਬਾਨੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ
ਕਹਾਣੀ ਿੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਿੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾ਼ਿਤ ਅਤੇ ਕਲਪ੍ਨਾ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ 
ਿਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਕਹਾਣੀ ਿੁਣਾ ਿਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਹਾਣੀ ਿੁਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਕਹਾਣੀ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨਪ੍ਿੰਦ ਸਿਡੌਣਾ

• ਪ੍ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਂੈਬਰ

• ਕੋਈ ਪ੍ਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰ

• ਸਕਿੇ ਸਕਤਾਬ ਜਾਂ ਟੈਲੀਸਿਜ਼ਨ ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਨਪ੍ਿੰਦ ਕਾਲਪ੍ਸਨਕ ਪ੍ਾਤਰ

• ਕੋਈ ਮ਼ਿਹੂਰ ਸਿਅਕਤੀ

• ਿੱਿ-ਿੱਿ ਪੇ੍ਸ਼ਿਆਂ ਸਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ, ਸਜਿਂੇ ਸਕ ਪੁ੍ਲਾੜ੍ ਯਾਤਰੀ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਿਾਲੇ, ਨਰਿਾਂ ਅਤੇ ਅਸਧਆਪ੍ਕ

• ਕਾਲਪ੍ਸਨਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਪ੍ਸਨਕ ਪ੍ਾਤਰ

• ਕੋਈ ਕਾਲਪ੍ਸਨਕ ਜਾਨਿਰ ਜੋ ਬੋਲ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੱੁਝ ਸੁਝਾਅ ਇੱਥੇ ਦਦੱਤਤੇ ਿਏ ਹਨ:

• ਿੱਿੋ-ਿੱਿਰੀਆਂ ਆਿਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਕੇ, ਕਠਪੁ੍ਤਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਗਂਲਾਂ ਨਾਲ ਿੇਡ ਕੇ ਇਿ ਨੰੂ ਰੋਮਾਂਚਕ ਬਣਾਓ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਿੁਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਲਪ੍ਨਾਤਮਕ ਿੇਡ ਦੌਰਾਨ ਿਰਤਣ ਲਈ ਕੱਪ੍ਸੜ੍ਆਂ ਦਾ (ਡਰੈਿੱ-ਅੱਪ੍) ਬਾਕਿ ਰੱਿੋ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਦਲਚਿਪ੍ੀ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਼ੁਿਰੂ ਕਰੋ।

• ਕੋਈ ਚਹਰੱਤਰ ਅਤੇ ਕਲਪ੍ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਼ੁਿਰੂ ਕਰੋ।
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ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿੜ੍੍ਹਨ ਦਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ 
ਇਕੱਠੇ ਿੜ੍੍ਹਨਾ
ਜਨਮ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਪ੍ਸਹਲੇ ਕੱੁਝ ਮਹੀਸਨਆਂ ਸਿੱਚ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨਾ ਼ੁਿਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਿਂੇ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਿੀਂ ਅਕਿਰ 
ਨਹੀਂ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ਨੰੂ ਸਿ਼ੇਿ਼ਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਿੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਹੱਤਿਪੂ੍ਰਨ ਹੈ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਿਮਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾ਼ਿਾ ਦੇ ਸਿਕਾਿ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ਲਈ ਸਪ੍ਆਰ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਤਾਓ। ਇਕੱਠੇ 
ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਮੱੁਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਼ਿਬਦਾਿਲੀ ਨੰੂ ਿਧਾਉਦਂਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿੰਿਾਰ ਦੀ ਿਮਝ ਨੰੂ ਿਧਾਉਦਂਾ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਭਾ਼ਿਾ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਿਮਂੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਤਮਸਿ਼ਿਿਾਿ ਸਦੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨਾ ਿੀ ਬੋਲੇ ਗਏ ਼ਿਬਦਾਂ ਅਤੇ ਸਲਿਤ ਼ਿਬਦਾਂ ਸਿਚਕਾਰ ਕੜ੍ੀ ਬਣਾਉਣ 
ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਿਪੂ੍ਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਕੱੁਝ ਆਮ ਸੁਝਾਅ ਦਦੱਤਤੇ ਿਏ ਹਨ:

• ਇਕੱਠੇ ਸਮਲਕੇ ਸਕਤਾਬਾਂ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਿੁਨਾਉਣ ਦੇ ਿਮਂੇ ਦੇ ਿੈ਼ਿਨਾਂ ਸਿੱਚ ਼ਿਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਿਥਾਨਕ 
ਲਾਇਬ੍ਰੇ ਰੀ ਸਿੱਚ ਜਾਓ। ਲਾਇਬ੍ਰੇ ਰੀ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਟਾਈਮ ਿੈ਼ਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਜਿ ਨਾਲ ਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ 
ਗਰੱੁਪ੍ ਸਿੱਚ ਬੈਠਕੇ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ਦੀ ਿੁ਼ਿੀ ਨੰੂ ਿਾਂਝਾ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਨੁਿਾਰ ਸਕਤਾਬਾਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ, ਕੈਟਾਲਾਗ ਜਾਂ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰੋ।

• ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ਲਈ ਕੱੁਝ ਿਮਾਂ ਸਨ਼ਿਸਚਤ ਕਰੋ। ਿੌਣ ਤਂੋ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਪ੍ਾਉਣਾ ਹੈ।

• ਕੱੁਝ ਇਿ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਼ਿਬਦਾਂ ਅਤੇ ਤਿਿੀਰਾਂ ਨੰੂ ਦੇਿ ਿਕੇ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਼ਿਬਦਾਂ ਅਤੇ ਆਿਾਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਛਾਣਨ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਿਣ ਸਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਼ਿਬਦ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀ ਉਗਂਲ ਨੰੂ 
ਪੰ੍ਨੇ ‘ਤੇ ਰੱਿ ਕੇ ਪ੍ੜ੍ਾਓ।

• ਅਸਜਹੀਆਂ ਤਿਿੀਰਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਸਕਤਾਬਾਂ ਿਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ ਜੋ ਼ਿਬਦ ਰਸਹਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਿਿੀਰਾਂ ਸਿਚਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਅਤੇ 
ਿਰਣਨ ਕਰਕੇ ਕਲਪ੍ਨਾ, ਸਿਚਾਰ ਅਤੇ ਼ਿਬਦਾਿਲੀ ਸਿਕਸਿਤ ਕਰੋ।

• ਸਕਤਾਬਾਂ ਸਿੱਚ ਤੁਕਾਂਤ, ਤਾਲ ਜਾਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾ਼ਿਾ ਪ੍੍ਰ ਤੀ ਸਪ੍ਆਰ ਸਿਕਸਿਤ ਕਰਨ 
ਸਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪ੍ੜ੍੍ਹ  ਕੇ ਿੁਣਾਉਦੇਂ ਿਮਂੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੰੂ ਹਾਿ-ਭਾਿ ਨਾਲ ਪ੍ੜ੍੍ਹੋ , ਜਾਂ ਪ੍ਾਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਿਾਜ਼ਾਂ ‘ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿ਼ਿ ਕਰੋ। ਇਹ 
ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ਨੰੂ ਮਜੇ਼ਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਸਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ।

• ਸਕਤਾਬ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਿਪੂ੍ਰਨ ਸਿ਼ੇਿ਼ਿਤਾਿਾਂ ਿੱਲ ਇ਼ਿਾਰਾ ਕਰੋ - ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਼ਿਬਦ ਅਤੇ ਤਿਿੀਰਾਂ, ਮੂਹਰਲੀ ਸਜਲਦ, ਸਕਤਾਬ ਦੀ 
ਬਾਈਂਡਸਡੰਗ, ਸਿ਼ਿਾ-ਿੂਚੀ ਪੰ੍ਨਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਲੇਿ।
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• ਅਣਜਾਣ ਼ਿਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਜੋ ਬੱਚੇ ਿੁਣਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਦੇ ਹਨ। ਼ਿਬਦਕੋ਼ਿ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਕੇ ਼ਿਬਦਾਂ ਨੰੂ ਲੱਡਭੋ। ਚਰਚਾ ਕਰੋ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲੱਡਭੇ ਗਏ ਸਦਲਚਿਪ੍ ਼ਿਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਿਿਾਲ ਪੱੁ੍ਛੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, “ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਸਹੰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਪ੍ਹਾੜ੍ੀ ਤਂੋ ਹੇਠਾਂ 
‘ਹਡੱਗ’ ਗਈ। ਤੁਿੀਂ ਕੀ ਿੋਚਦੇ ਹੋ ਸਕ ਉਹ ਪ੍ਹਾੜ੍ੀ ਤਂੋ ਹੇਠਾਂ ਸਕਿਂੇ ਹਡੱਗ ਗਈ ?” ਇੱਥੇ ਸਲਸਿਆ ਹੈ, “ਉਿਨੇ ਇੱਕ ‘ਚੰਗੀ’ ਸਕਤਾਬ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ੀ। 
ਅਿੀਂ ਚੰਗੇ ਤਂੋ ਇਲਾਿਾ ਹੋਰ ਸਕਹੜ੍ਾ ਼ਿਬਦ ਿਰਤ ਿਕਦੇ ਹਾਂ?”

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਤਮਸਿ਼ਿਿਾਿ ਮਸਹਿੂਿ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਿ ਨੰੂ ਕੱੁਝ ਕੁ ਜਾਂ ਿਾਰਾ ਹਹੱਿਾ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰੋ।

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਿ ਦੇ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ‘ਤੇ ਭਰੋਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਿ ਨੰੂ ਸਬਨ੍ਹ ਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ਸਦਓ। ਸਬਨ੍ਹ ਾਂ ਅਟਕੇ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ਦੀ ਰਿਾਨਗੀ 
ਆਤਮ-ਸਿ਼ਿਿਾਿ ਨਾਲ ਪ੍੍ਰ ਾਪ੍ਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸਕਤਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਹੱਿਾ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਸਫਰ ਅਗਲੇ ਕੱੁਝ ਹਹੱਿੇ 
ਪ੍ੜ੍੍ਹ  ਲੈਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ।

• ਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਿਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ਸਦਓ। ਜਦਂੋ ਤੁਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਕੇ ਿੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋਿੋ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਕੇ 
ਉਦਾਹਰਨ ਪੇ਼੍ਿ ਕਰੋ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕਤਾਬਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਦਓ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪ੍ਸਰਿਾਰ ਸਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾ਼ਿਾਿਾਂ ਸਿੱਚ ਪ੍ੜ੍੍ਹੋ  ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਭਾ਼ਿਾਿਾਂ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ 
ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰੋ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਸਰਿਾਰਕ ਮਂੈਬਰਾਂ ਨੰੂ ਿੁ਼ਿੀ ਲਈ ਕੱੁਝ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਦੇ ਹੋਇਆ ਦੇਿਣ ਸਦਓ। ਮੰੁਸਡਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿ਼ੇਿ਼ਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਮਹੱਤਿਪੂ੍ਰਨ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ੜ੍੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਿਣ ਸਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਪ੍ਿੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਿਕਟੋਰੀਅਨ ਪ੍੍ਰ ੀਮੀਅਰਜ਼ ਰੀਸਡੰਗ ਚੈਲਂੇਜ ਸਿੱਚ ਼ਿਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰੋ, ਜੋ ਹਰ ਿਾਲ ਮਾਰਚ ਤਂੋ ਿਤੰਬਰ 
ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਹੱਿਾ ਲੈਣ ਿਾਲੀਆਂ ਼ੁਿਰੂਆਤੀ ਬਚਪ੍ਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਸਿਆ ਿੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਿਕੂਲ ਇਿ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਰਸਜਿਟਰ 
ਕਰਨਗੇ - ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪ੍ ਇੱਥੇ ਰਸਜਿਟਰ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ: 
https://www.vic.gov.au/premiers-reading-challenge?Redirect=1#for-students-

parents-and-early-childhood-services
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ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ
ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਕੇ ਿੁਨਾਉਣਾ ਼ੁਿਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਿਨੰੂ ਅਕਿਰ ਲੰਬੇ ਜਾਂ ਔਿੇ ਼ਿਬਦਾਂ ਸਿੱਚ ਮੁ਼ਿਕਲ ਆਉਦਂੀ ਹੈ। ਸਨਮਨਸਲਿਤ 
ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਿੈ-ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੰੂ ਸਿਕਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਲਿਤ ਼ਿਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਮਝ ਸਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 
ਸਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਔਿੇ ਼ਿਬਦਾਂ ਨੰੂ ਿੁਦ ਿਮਝਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਿਮਾਂ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂ੍ਰਨ ਹੈ, ਸਕਉਡਂਸਕ ਜੇਕਰ ਿਮਾਂ ਸਦੱਤਾ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ 
ਅਕਿਰ ਆਪ੍ਣੇ-ਆਪ੍ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਾਡੇ ਨਾਲਂੋ ਸਜ਼ਆਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿਮਝਣ ਲਈ ਿਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਥੋੜ੍੍ਹ ਾ ਸਜਹਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਸਹਣ ਸਦਓ, ਕੋਈ ਿੰਕੇਤ ਦੇ ਕੇ ਸਹੰਟ ਸਦਓ ਸਜਿਂੇ ਸਕ “ਉਿ ਼ਿਬਦ ਸਿੱਚ ਪ੍ਸਹਲੀ ਆਿਾਜ਼/ਿਿਰ ਕੀ ਹੈ?”

ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਿ੍ਰ ਸ਼ਨਾਂ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

• ਆਓ ਇਿ ਼ਿਬਦ ਨੰੂ ਿੇਿੀਏ। ਇਹ ਼ਿਬਦ ਸਕਿ ਅੱਿਰ (ਜਾਂ ਅੱਿਰਾਂ) ਨਾਲ ਼ੁਿਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਅੱਿਰ (ਜਾਂ ਼ਿਬਦ) ਸਕਹੜ੍ੀ ਆਿਾਜ਼ 
ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਨ?

• ਉਿ ਼ਿਬਦ ਦੇ ਸਿਚਕਾਰ ਸਕਹੜੇ੍ ਅੱਿਰ ਹਨ? ਇਹ ਅੱਿਰ ਕੀ ਆਿਾਜ਼ ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਨ?

• ਉਹ ਼ਿਬਦ ਸਕਿ ਅੱਿਰ (ਜਾਂ ਅੱਿਰਾਂ) ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਅੱਿਰ ਕੀ ਆਿਾਜ਼ ਬਣਾਉਦਂਾ(ਦੇ) ਹਨ?

• ਕੀ ਅਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਿਾਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਼ਿਬਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਾਂ?

• ਇਿ ਤਿਿੀਰ ਿੱਲ ਦੇਿੋ ਉਿ ਤਿਿੀਰ ਸਿੱਚ ਤੁਿੀਂ ਸਕਹੜ੍ੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਿ ਿਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਿ ਅੱਿਰ ਨਾਲ ਼ੁਿਰੂ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ?

• ਤੁਹਾਡੇ ਸਖ਼ਆਲ ਸਿਚ ਇਿ ਼ਿਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਸਹਣ ਦਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਿੰਕੇਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਬਿ ਕਸਹ ਿਕਦੇ ਹੋ: “ਇਹ ਼ਿਬਦ… ਹੈ”।

ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨਾ ਸਿੱਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਿਪੂ੍ਰਨ ਪ੍ਸਹਲੂ ਬੱਸਚਆਂ ਿੱਲਂੋ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਕੋਸ਼ਿ਼ਿਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍੍ਰ ਼ੰਿਿਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍੍ਰ ਼ੰਿਿਾ ਸਕਿੇ ਗੱਲ ਲਈ 
ਸਿ਼ੇਿ਼ਿ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, “ਉਿ ਿਾਕ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ‘ਤੇ ਿਾਬਾ਼ਿ, ਤੁਿੀਂ ਉਿ ਼ਿਬਦ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ-ਆਪ੍ ਿਮਸਝਆ ਹੈ” ਜਾਂ 
ਆਮ ਪ੍੍ਰ ਼ੰਿਿਾ ਸਜਿਂੇ ਸਕ “ਤੁਿੀਂ ਿੱਚਮੱੁਚ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿ਼ਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਾਬਾ਼ਿ।”

ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਹ ਪੱੁ੍ਛੋ ਸਕ ਉਿਨੇ ਇਹ ਼ਿਬਦ ਸਕਿਂੇ ਪ੍ਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ 
ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਿਕੂਲ ਤਂੋ ਸਿੱਿਦੇ ਹਨ।
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ਦਕਤਾਬ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ (Book Chat) 

ਸਕਤਾਬਾਂ ਸਿਚ ਸਲਿੀ ਿਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਿਪੂ੍ਰਨ ਹਹੱਿਾ ਹੈ। ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ਤਂੋ ਪ੍ਸਹਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ 
ਬਾਅਦ ਸਿੱਚ ਸਕਤਾਬ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਿਚਾਰ ਿਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕਤਾਬ ਬਾਰੇ ਿਿਾਲ ਪੱੁ੍ਛਣ ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ 
ਕਰੋ। ਮਾਰਗਦਰ਼ਿਕ ਿਿਾਲ ਪੱੁ੍ਛ ਕੇ ਪ੍ਾਠ ਦੇ ਸਿਚਕਾਰ ਸਲੰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਬੱਸਚਆਂ ਨੰੂ ਇਿ ਬਾਰੇ ਿੋਚਣ ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਕੀ 
ਪ੍ੜ੍੍ਹ  ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਕੱੁਝ ਸਵਾਲ ਦਦੱਤਤੇ ਿਏ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂਦਕਤਾਬ ਿੜ੍੍ਹਨ ਤਂੋ ਿਦਹਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦਵੱਚ ਿੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ:

• ਇਿ ਸਜਲਦ ਨੰੂ ਦੇਿੋ। ਤੁਿੀਂ ਕੀ ਿੋਚਦੇ ਹੋ ਸਕ ਇਹ ਸਕਤਾਬ ਸਕਿ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ?

• ਸਕਤਾਬ ਸਜਿ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਰਚੀ/ਸਲਿੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਿ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕਿਂੇ ਮਸਹਿੂਿ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?

• ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਼ੁਿਰੂ ਸਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਾਤਰ ਦਾ ਿਰਣਨ ਸਕਿਂੇ ਕਰੋਗੇ?

• ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਤਿਿੀਰਾਂ ਸਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ?

• ਤੁਹਾਡੇ ਸਖ਼ਆਲ ਸਿਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਹੈ?

• ਸਕਿੇ ਪ੍ਾਤਰ ਨੇ ਅਸਜਹਾ ਸਕਉ ਂਕੀਤਾ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਿੀਂ ਉਿ ਿਸਥਤੀ ਸਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?

• ਕਹਾਣੀ ਸਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਿੰਦੀਦਾ ਪ੍ਾਤਰ ਕੌਣ ਿੀ? ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਸਕਰਦਾਰ ਸਕਉ ਂਪ੍ਿੰਦ ਆਇਆ?

• ਇਿ ਸਕਤਾਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪ੍ਿੰਦ ਹਹੱਿਾ ਕੀ ਿੀ?

• ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਮੈਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਼ਿਬਦਾਂ ਸਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਿੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿ਼ਿ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ?

ਸਕ੍ਰ ੀਨ ਸਮਂੇ ਦਾ ਵੱਿ ਤਂੋ ਵੱਿ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ
ਤੁਿੀਂ ਉਹੀ ਿਿਾਲਾਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬੱੁਕ ਚੈਟ (ਉੱਪ੍ਰ ਦੇਿੋ) ਦੌਰਾਨ ਪੱੁ੍ਛ ਿਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਟੀਿੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਕ੍ਰ ੀਨ 
ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਗੇਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਿੀਂ ਇਕੱਠੇ ਦੇਿਦੇ ਜਾਂ ਿੇਡਦੇ ਹੋ। ਸਿਜੂ਼ਅਲ ਮੀਡੀਆ ਨੰੂ ਿਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਿਾਿਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੱੁਿ ਤੱਤ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿੜ੍੍ਹਨ ਦਵੱਚ ਰੁਝਾਨ ਿੈਦਾ ਕਰਨ ਦਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟੱ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿੇਮਾਂ ਵੀ ਉਿਲਬਿ 
ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਿੇਮਾਂ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਧੁਨੀ (Phonics) ਿੰਬੰਧੀ ਗੇਮਾਂ ਜੋ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ਅਤੇ ਅੱਿਰ ਆਿਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੰੂ ਸਬਹਤਰ ਬਣਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ। ਧੁਨੀ ਸਿੱਚ ਼ਿਬਦ 
ਦੀ ਇਕੱਲੀ-ਇੱਕਲੀ ਆਿਾਜ਼ ਨੰੂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਸਿੱਚ ਬੋਸਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਫਰ ਪੂ੍ਰਾ ਼ਿਬਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੰੂ 
ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਼ਿਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

• ਸਿਆਕਰਨ, ਸਿਰਾਮ ਸਚੰਨ੍ਹ  ਅਤੇ ਅੱਿਰ-ਜੋੜ੍ ਦੀਆਂ (ਿਪੈ੍ਸਲੰਗ) ਗੇਮਾਂ।

• ਼ਿਬਦਾਿਲੀ ਿਾਲੀਆਂ ਿੇਡਾਂ।
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ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਚੰਿੀਆਂ ਵੈਬੱਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ 
ਦਜਹੀ ਸੂਚੀ ਦਦੱਤੀ ਿਈ ਹੈ:

• https://fuse.education.vic.gov.au (select Early Childhood or Primary Students tabs)

• http://education.abc.net.au 

• http://www.abc.net.au/tv/programs/play-school-story-time

• https://actf.com.au/ 

Taking Small Bytes (http://fuse.education.vic.gov.au/?ZY2GMP) ਿੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਿਧੀਆ ਿਰੋਤ ਹੈ। 
ਇਿ ਸਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਸਡਜ਼ੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ। ਇਿ 
ਸਿੱਚ ਸਡਜ਼ੀਟਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਿਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਰਤਣ ਬਾਰੇ ਿੁਝਾਅ ਿੀ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ। 

ਦੁਨੀਆਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਿੜ੍੍ਹਨਾ
ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਅੱਿਰਾਂ ਅਤੇ ਼ਿਬਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਿੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ੜ੍੍ਹ  ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਿਤੀਦਵਿੀਆਂ ਦਵੱਚ ਹੇਠ ਦਲਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਮਾਨ ਨੰੂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਸਦਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿੱਚ ਅੱਿਰ ਅਤੇ ਆਿਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ।

• ਬੱਸਚਆਂ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਿਰਤਂੋ ਆਉਦੇਂ ਦੇ ਉਦੇ਼ਿਾਂ ਲਈ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਦਿਾਉਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂ੍ਰਨ ਹੈ। ਜਦਂੋ ਤੁਿੀਂ ਿਾਣੇ ਦੀਆਂ ਸਿਧੀਆ, 
ਗ੍ਰ ੀਸਟੰਗ ਕਾਰਡ, ਕੈਲੰਡਰ, ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਿੂਚੀਆਂ, ਭੋਜਨ ਉੱਡਤੇ ਲੱਗੇ ਲੇਬਲ, ਹਦਾਇਤਾਂ, ਨਕ਼ੇਿ, ਅਿਬਾਰਾਂ, ਈਮੇਲਾਂ, ਪ੍੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ 
ਿੰਕੇਤਾਂ, ਮੌਿਮ ਦੀ ਭਸਿੱਿਬਾਣੀ ਅਤੇ ਿੈਬੱਿਾਈਟਾਂ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਼ਿਾਮਲ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਿੀਂ ਿਾਣੇ ਦੀ ਸਿਧੀ 
ਇਕੱਠੇ ਪ੍ੜ੍੍ਹ  ਿਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਿ ਸਿੱਚ ਸਦੱਡਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨਪ੍ਿੰਦ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉ। ਜਾਂ ਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੇ 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਿੂਚੀ ਸਿੱਚ ਹਰ ਕਸਰਆਨੇ ਦੀ ਆਈਟਮ ਨੰੂ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ, ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਨਪੈ੍ਕ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਸਹ ਿਕਦੇ ਹੋ।

• ਿਰਣਮਾਲਾ ਿੂਪ੍ (alphabet soup) ਪ੍ਕਾਓ ਅਤੇ ਜਦਂੋ ਤੁਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਿਰ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲੋ।

• ਼ਿਬਦ ਲੱਭਣ (Word Hunt) ਦੀ ਿੇਡ ਿੇਡੋ। ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕਸੜ੍ਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਿੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਼ਿਬਦ ਸਲਿੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਮਰੇ ਸਿੱਚ 
ਿੱਿ-ਿੱਿ ਥਾਿਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਿ ਸਦਓ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਼ਿਬਦ ਕਹੋ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਹੀ ਼ਿਬਦ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਹੋ।

• ਘਰ ਸਿੱਚ ਿਿਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਪੋ੍ਿਟ-ਇਟ ਨੋਟਿ (post-it notes) ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਂੇ ਼ਿਬਦ ਪ੍ੜ੍੍ਹ  ਅਤੇ ਸਿੱਿ 
ਿਕੇ।
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ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਲਖਣ ਦਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ
ਸਲਿਣਾ ਸਿੱਿਣ ਦੀ ਼ੁਿਰੂਆਤ ਿਸਕ੍ਰ ਬਸਲੰਗ (ਕਲਮ ਘਿੀਟਣ) ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ (ਸਚੱਤਰਕਾਰੀ) ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਪ੍ਸਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅੱਿਰ-ਿਰਗੇ ਆਕਾਰ ਸਲਿਣ ਲਈ 
ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਜਿਤਂੋ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਿਧਦੇ ਹੋਏ ਿਰਣਮਾਲਾ (alphabet)- ਦੋਿਂੇ ਿੱਡਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅੱਿਰਾਂ ਸਿੱਚ ਸਲਿਣ ਦਾ 
ਅਸਭਆਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਛੋਟੇ ਼ਿਬਦਾਂ ਿਾਲੇ ਿਾਕ ਸਲਿਣ ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਦਲਖ ਨਹੀ ਂਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ:

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਿਦੇ ਸਕਿੇ ਅਨੁਭਿ ਜਾਂ ਸਕਿੇ ਅਸਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਸਜਿ ਸਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਲਚਿਪ੍ੀ ਹੋਿੇ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪੱੁ੍ਛੋ ਸਕ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਕਹੜ੍ਾ ਹਹੱਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਲਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇਗਾ।

• ਸਜਿਂੇ-ਸਜਿਂੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੋਲ/ਗੱਲ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਉਿ ਦੇ ਸਿਚਾਰ ਸਲਿੋ। ਉਿ ਿਲਂੋ ਬੋਲੀ ਭਾ਼ਿਾ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰੋ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਹੋ ਸਕ ਜੋ ਤੁਿੀਂ ਸਲਸਿਆ ਹੈ ਉਿਦੀ ਸਿਆਸਿਆ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਸਲਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਕੇ ਿੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ।

• ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਲਿਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਾਂਦਾ ਸਚੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੱੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਆਤਮ-ਦਵਸ਼ਵਾਸੀ ਮਦਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਥੋੜ੍੍ਹ ਾ ਦਜਹਾ ਜਾਂ ਦਲਖਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਦਹਤ 
ਕਰੋ। ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦਲਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇਠ ਦਲਖੀਆਂ ਿੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਦਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ:

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿੋਜਣ ਲਈ ਕੱੁਝ ਸਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਿ ਸਿ਼ੇਿ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਇਿ ਨਾਲ ਸਲਿਣਾ ਼ੁਿਰੂ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-
ਸਿ਼ਿਿਾਿ ਿਧੇਗਾ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹਰ ਉਹ ਼ਿਬਦਾਿਲੀ ਸਿਿਾਓ ਸਜਿਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੋੜ੍ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ।

• ਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਸਿ਼ੇਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਸਿ਼ੇਿ ‘ਤੇ ਸਲਿ ਕੇ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਸਫਰ ਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਸਲਿਤ ਨੰੂ 
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਾਂਝਾ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਲਿਤ ਦੇ ਅੰਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।
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ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦਲਖਣ ਵੇਲੇ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੱੁਝ ਆਮ ਸੁਝਾਅ ਦਦੱਤਤੇ ਿਏ ਹਨ:

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲਾਹੇਿੰਦ ਿਿੀਲੇ, ਸਜਿਂੇ ਸਕ ਪੈ੍ਨ, ਪੈ੍ਨਸਿਲ, ਚਾਕ, ਿ੍ਹ ਾਈਟ ਬੋਰਡ, ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਨੋਟਬੱੁਕ, ਅਤੇ ਸਲਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹ ਾ ਸਜਿਂੇ 
ਸਕ ਮੇਜ਼, ਟਰੇਅ, ਬਂੈਚ ਜਾਂ ਫਰ਼ਿ ਸਦਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਪੈ੍ਨੱ ਅਤੇ ਪੈ੍ਨਸਿਲਾਂ ਨੰੂ ਰੱਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿ਼ੇਿ਼ਿ ‘ਸਲਿਣ ਿਾਲਾ ਡੱਬਾ’ 
ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਲਿਣ ਨੰੂ ਇੱਕ ਅਸਹਮ ਗਤੀਸਿਧੀ ਿਜਂੋ ਦੇਿਣ ਸਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਸਲਿਣ ਦੇ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾਕੇ ਦੇਿੋ ਸਜਿਂੇ ਸਕ ਸਮੰਨੀ ਿ੍ਹ ਾਈਟਬੋਰਡ, ਕੰਕਰੀਟ ‘ਤੇ ਚਾਕ, ਕੱਚ ‘ਤੇ ਸਲਿਣ ਿਾਲੇ ਪੈ੍ਨ, ਰੇਤ ਸਿੱਚ ਡੰਡਡੇ 
ਜਾਂ ਪਂੇ੍ਟ ਜਾਂ ਼ੇਿਸਿੰਗ ਕਰੀਮ ਸਿੱਚ ਉਗਂਲਾਂ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਲਿਤ ਨੰੂ ਉੱਚੀ ਆਿਾਜ਼ ਸਿੱਚ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ਸਿੱਚ ਉਿਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਤਿਿੀਰ, ਡਰਾਇੰਗ ਜਾਂ ਕੋਲਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਦੇਿਣ ਯੋਗ ਰੂਪ੍ ਸਿੱਚ 
ਦਰਿਾਉਦਂਾ ਹੋਿੇ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਹਮੇ਼ਿਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਸਿੱਚ ਸਕਿੇ ਪ੍੍ਰ ਮੱੁਿ ਿਥਾਨ ਉੱਡਤੇ ਪ੍੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ। ਇਿ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਤਮ-
ਸਿ਼ਿਿਾਿ ਸਮਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਲਿਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੰੂ ਦਰਿਾਉਦਂਾ ਹੈ।

• ਸਲਿਣ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਤਣ ਲਈ ‘ਸਿਚਾਰਾਂ ਿਾਲਾ ਬੈਗ’ ਜਾਂ ‘ਸਿਚਾਰਾਂ ਿਾਲਾ ਫੋਲਡਰ’ ਬਣਾਓ। ਸਲਿਣ ਦੇ ਸਿਚਾਰਾਂ ਨੰੂ 
ਪ੍੍ਰੇ ਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਿਤੂਆਂ ਸਜਿਂੇ ਸਕ ਤਿਿੀਰਾਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਤਂੋ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿਿੀਰਾਂ, ਬਰੋ਼ਿਰ, ਮੂਿੀ ਸਟਕਟਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭੀ 
ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ।
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ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਲਖਣਾ
ਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਨੁਭਿਾਂ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਨੰੂ ਸਲਿਤੀ ਰੂਪ੍ ਸਿੱਚ ਿਰਤ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਲਈ ਦਵਦਸ਼ਆਂ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

• ਸਕਿੇ ਹਾਲੀਆ ਅਨੁਭਿ, ਸਜਿਂੇ ਸਕ ਸਿਆਹ ਜਾਂ ਜਨਮਸਦਨ ਦੀ ਪ੍ਾਰਟੀ, ਜਾਂ ਸਕਿੇ ਿੈਰ-ਿਪ੍ਾਟੇ ਬਾਰੇ ਕੱੁਝ ਸਲਿਣਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 
ਅਜਾਇਬ-ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਿ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਨੰੂ ਮੁੜ੍ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਡਾਇਨੋਿੌਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਰਪੋ੍ਰਟ ਸਲਿਣਾ, 
“ਿਭ ਤਂੋ ਿਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮਂੈ ਅੱਜ ਸਿੱਿੀ ਹੈ” ਇਿ ਬਾਰੇ ਸਰਪੋ੍ਰਟ ਸਲਿਣਾ, ਡਾਇਨੋਿੌਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਸਰਿਾਰ ਬਾਰੇ ਛੋਟੀ ਕਹਾਣੀ ਸਲਿਣਾ, ਜਾਂ 
ਪ੍੍ਰਦਰ਼ਿਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਿਤੀ ਿੂਚੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ।

• ਟ੍ਰੈ ਂਪੋ੍ਸਲਨ ‘ਤੇ ਸਬਤਾਇਆ ਿਮਾਂ ਜਾਂ ਪੈ੍ਦਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜਂੋ ਗਤੀਸਿਧੀ ਨੰੂ ਮੁੜ੍ ਸਗਸਣਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਜੰਪ੍ਾਂ/ਕਦਮਾਂ ਦੀਆਂ 
ਸਕਿਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਪੋ੍ਰਟ, ‘ਮੇਰੀ ਿਭ ਤਂੋ ਿਧੀਆ ਟ੍ਰੈ ਂਪੋ੍ਸਲਨ/ਪੈ੍ਦਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੁਨਰ’ ਬਾਰੇ ਸਰਪੋ੍ਰਟ, ਟ੍ਰ ੈ ਂਪੋ੍ਸਲਨ/ਚਲਣ ਦੀ ਮਾੜੇ੍ ਅਨੁਭਿ 
ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ, ਜਾਂ ਟ੍ਰ ੈ ਂਪੋ੍ਸਲਨ/ਪੈ੍ਦਲ ਚੱਲਣ ਬਾਰੇ ਼ਿਬਦਾਂ ਦੀ ਿੂਚੀ ਅਤੇ ਭਾ਼ਿਾ।

• ਕੱੁਝ ਅਸਜਹਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਲਚਿਪ੍ੀ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕਿੇ ਼ੌਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੁਚੀ ‘ਤੇ ਪੋ੍ਿਟਰ ਬਣਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਲੇਿ ਸਲਿ ਿਕਦਾ ਹੈ।

• ਕੋਈ ਿੁਪ੍ਨਾ ਜਾਂ ਯਾਦ ਸਜਿ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਸਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
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ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਲਖਣਾ (Writing Creatively)

ਸਕਉਡਂਸਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਲਿਣਾ ਮਜੇ਼ਦਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਲਿਣ ਪ੍੍ਰ ਤੀ ਸਪ੍ਆਰ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਕਲਪ੍ਨਾ ਨੰੂ ਸਿਕਿਤ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਿੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੱੁਸਕਆ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਗਸਹਨ ਿੋਚ ਅਤੇ ਿਮੱਸਿਆਿਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ 
ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਿੀਂ ਪ੍੍ਰੇ ਰਨਾ ਦੇ ਿਰੋਤ ਿਜਂੋ ਜਾਂ ਕੱੁਝ ਨਿਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਿ ਸਕਤਾਬ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਿੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਸਿੱਚ ਇਕੱਠੇ 
ਪ੍ੜ੍੍ਹ ੀ ਹੈ।

ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਲਖਣ ਲਈ ਕੱੁਝ ਿ੍ਰ ਭਾਵੀ ਦਵਚਾਰਾਂ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਕਾਰਟੂਨ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਸਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਜਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਓ।

• ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਸਿੱਚਂੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਿੀਰਾਂ ਕੱਡਟੋ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ (speech bubbles) ਅਤੇ ਿੰਿਾਦ ਬਣਾਓ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਿੁਦ ਦੇ ਿੁਪ੍ਰਹੀਰੋ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਦਲੇਰੀ ਜਾਂ ਜੋ਼ਿਮ ਭਰੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਭੇਜੋ।

• ਿੈਬੱ ‘ਤੇ ਲੱਭੀਆਂ ਕਲਾਸਕ੍ਰ ਤੀਆਂ ਸਜਿਂੇ ਸਕ ਸਚੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਪ੍੍ਰੇ ਰਨਾ ਿਜਂੋ ਕਰੋ।

• ਿਾਕ ਸਲਿਣ ਜਾਂ ਕਾਰਟੂਨ ਿੈਲੱਾਂ ‘ਤੇ ਿਾਰੀ ਬੰਨ੍ਹ  ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਸਲਿੋ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੋਈ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਓ।

• ਿਧਾਰਨ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਸਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਾਤਰ ਼ਿਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਸਜਿਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਿਜਂੋ: ਫੱੁਟਬਾਲ ਮੈਚ ਸਜੱਤਣਾ; 
ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਕੱੁਡਤੇ ਨੰੂ ਲੱਭਣਾ; ਿੰਿਾਰ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ), ਉਿ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਪ੍੍ਰ ਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਉਹ ਿਮੱਸਿਆਿਾਂ ਦਾ ਿਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਪ੍ਰ ਆਿਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਂੈਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਉਿ ਛੋਟੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਿੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਲਿਦੇ ਹੋ।

• ਿੋਜ ਇੰਜਣ ਤਂੋ ਿਟਾਕ ਸਚੱਤਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਆਪ੍ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਲਾਈਡ ਼ੋਿਅ ਜਾਂ 
ਦਿਤਾਿੇਜ਼ ਸਿੱਚ ਪੇ੍ਿਟ ਕਰੋ ਸਫਰ ਲੇਬਲ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਿਾਕ ਸਲਿੋ।
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ਘਰ ਦਵੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਲਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਪ੍ੜ੍੍ਹਨ ਿਾਂਗ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਘਰ ਸਿੱਚ ਬੈਠਕੇ ਸਲਿਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਗਤੀਸਿਧੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਦਦੱਤਤੇ ਿਏ ਕੱੁਝ ਿ੍ਰ ਭਾਵੀ ਦਵਚਾਰਾਂ ਦਵੱਚਂੋ ਕੱੁਝ ਨੰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਦਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ:

• ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਿੂਚੀ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਿੂਚੀ ਸਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਼ਿਾਮਲ ਕਰੋ।

• ਪ੍ਸਰਿਾਰਕ ਿੰਦੇ਼ਿ ਸਲਿਣ ਅਤੇ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਰੱਿੋ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਲਈ ਰੀਮਾਈਂਡਰ (ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ) ਸਲਿਣ ਲਈ ਿਹਟੱਕੀ ਨੋਟਿ ਦੀ ਗੱਥੀ ਸਦਓ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਹਫ਼ਤਾਿਾਰੀ ਿਾਣੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਸਲਿੋ।

• ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਸਰਿਾਰਕ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਸਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈ ਿੁਰਿੀਆਂ ਸਲਿੋ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾ ਸਕਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਿਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚੀਆਂ ਸਲਿਕੇ ਲਗਾਓ।

• ਚੰੁਬਕੀ ਅੱਿਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਕੇ ਼ਿਬਦ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਫ਼ਹਰੱਜ ਜਾਂ ਚੰੁਬਕੀ ਸਡਿਪ੍ਲੇ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਸਚਪ੍ਕਾਓ

• ਗ੍ਰ ੀਸਟੰਗ ਕਾਰਡ, ਜਨਮਸਦਨ ਦੇ ਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਧੰਨਿਾਦ ਨੋਟਿ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਸਲਿੋ।

• ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਿੱਲਂੋ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਫੁਟਪ੍ਾਥ ‘ਤੇ ਚਾਕ ਸਿੱਚ ਿੰਦੇ਼ਿ ਅਤੇ ਼ੁਿਭਕਾਮਨਾਿਾਂ ਸਲਿੋ।

• ਪ੍ਸਰਿਾਰਕ ਕੈਲੰਡਰ ਨੰੂ ਸਕਿੇ ਸਦੱਿਣ ਯੋਗ ਥਾਂ ਉੱਡਤੇ ਰੱਿੋ ਅਤੇ ਉਿ ਉੱਪ੍ਰ ਪ੍ਸਰਿਾਰਕ ਿਮਾਗਮਾਂ ਨੰੂ ਸਲਿੋ।
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ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਦਹਲੇ ਸਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਸੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਖੋਜ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਦਕ ਬੱਦਚਆਂ ਦਵੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਸੰਦਖਆਵਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਦਹਲੇ ਅਦਿਆਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਸੀ ਂਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤਂੋ ਹੀ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੰੂ ਦਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦਵੱਚ ਮੱੁਖ ਭੂਦਮਕਾ ਦਨਭਾਉਦੇਂ ਹੋ।
ਅੰਕ-ਸਗਆਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਛੇਤੀ ਸਿਕਾਿ ਕਰਨਾ ਬੱਸਚਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਿਣ ਅਤੇ ਸਿਕਾਿ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਿਪੂ੍ਰਨ ਨੀਂਹ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜੀਿਨ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਜਿ ਸਿੱਚ ਆਮ ਿਮੱਸਿਆ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੈ੍ਿੇ ਨੰੂ ਿੰਭਾਲਣਾ 
਼ਿਾਮਲ ਹੈ।

ਗਸਣਤ ਸਿੱਚ ਨੰਬਰ, ਬਣਾਿਟ, ਪੈ੍ਟਰਨ, ਆਕਾਰ, ਿਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪ੍ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਼ਿਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਅਨੁਭਿਾਂ ਸਿੱਚ ਗਸਣਤ ਨੰੂ 
਼ਿਾਮਲ ਕਰਨਾ ਆਿਾਨ ਅਤੇ ਮਜੇ਼ਦਾਰ ਹੈ। ਗਸਣਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹ ਾ ਮੌਜੂ਼ਦ ਹੈ - ਿੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਸਿੱਚ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੱਚ ਅਤੇ ਘਰ ਸਿੱਚ।

ਬੱਸਚਆਂ ਨੰੂ ਿੰਸਿਆਿਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਸਗਣਨ, ਸਲਿਣ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਅਨੁਭਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਿਭਾਲ 
ਸਿੱਚ ਬੱਸਚਆਂ ਸਿੱਚ ਇਹ ਹੁਨਰ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਿੀਂ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪ੍ਣੇ ਼ੁਿਰੂਆਤੀ 
ਬਚਪ੍ਨ ਦੇ ਕਂੇਦਰ, ਸਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਜਾਂ ਿਕੂਲ ਸਿੱਚ ਜੋ ਗਸਣਤ ਪ੍ੜ੍੍ਹ  ਸਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਿ ਤਂੋ ਿੱਿਰਾ ਹੈ ਸਕ ਸਜਿਂੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਿਿਾਇਆ ਸਗਆ ਿੀ, 
ਪ੍ਰ ਸਫਰ ਿੀ ਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਈ ਤਰੀਸਕਆਂ ਨਾਲ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੱਿ ਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੜ੍ੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਸਕਿਂੇ ਨੰਬਰ 
ਅਤੇ ਸਗਣਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਿਨ ਦਾ ਹਹੱਿਾ ਹਨ। 
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ਘਰ ਦਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਦਮਲਕੇ ਿਦਣਤ ਿੜ੍੍ਹਨਾ
ਿਦਣਤ ਬਾਰੇ ਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਬੱਸਚਆਂ ਲਈ ਗਸਣਤ ਨਾਲ ਿੰਬੰਸਧਤ ਖ਼ਾਿ ਭਾ਼ਿਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੰੂ ਸਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਿਪੂ੍ਰਨ ਹੈ। ਿੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਸਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਘਰ ਸਿੱਚ 
ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੁਨਰਾਂ ਨੰੂ ਸਿਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਮੱੁਲੇ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂ੍ਰਨ ਿੰਦਰਭ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਼ਿਬਦਾਂ 
ਅਤੇ ਭਾ਼ਿਾ ਦੀ ਪ੍੍ਰ ਭਾਿ਼ਿਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਰਤਂੋ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਿਮਾਂ ਲੱਗ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਇਿ ਗਸਣਤ ਿੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਿਾਹ ਪੈ੍ਣਾ ਭਸਿੱਿ 
ਦੀ ਸਿੱਸਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਹਾਰਾ ਹੈ।

ਿਦਣਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਦਵਕਦਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱੁਝ ਿਤੀਦਵਿੀਆਂ:

• ਿਿਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਿਮਂੇ ਖ਼ਾਿ ਼ਿਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਫਹਰੱਜ ਸਿੱਚਂੋ ‘ਇੱਕ ਲੀਟਰ’ ਦੱੁਧ ਦੀ 
ਬੋਤਲ, ਜਾਂ ਅਲਮਾਰੀ ਸਿੱਚਂੋ ‘ਇੱਕ ਸਕਲੋ’ ਆਟੇ ਦੀ ਬੋਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹੋ।

• ਿਾਣਾ ਪ੍ਕਾਉਦੇਂ ਿਮਂੇ, ਿਰਤੇ ਗਏ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਮਾਪ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਜਿਂੇ ਸਕ ਛੋਟਾ ਚਮਚ, ਸਮਲੀਲੀਟਰ, ਲੀਟਰ, ਅਤੇ ਕੱਪ੍। ਿਾਲੀ ਅਤੇ 
ਭਰੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਿਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

• ਜਦਂੋ ਤੁਿੀਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਿੇਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿਲਂੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰੋ ਜਦਂੋ ਉਹ ਿਾੜ੍ 
ਦੇ ‘ਉੱਪ੍ਰ’ ਚੜ੍੍ਹ ਦੇ ਹਨ, ਿੰਸਭਆਂ ਦੇ ‘ਸਿੱਚਂੋ’ ਿਰਕ ਕੇ ਸਨੱਕਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਡੰਸਡਆਂ (ਮੰਕੀ ਬਾਰਜ਼) ਨਾਲ ‘ਹੇਠਾਂ’ ਝੂਲਦੇ/ਲਟਕਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਥਾਨਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਿੰਬੰਸਧਤ ਭਾ਼ਿਾ ਨੰੂ ਿਮਝਣ ਸਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ‘ਇੱਕੋ ਸਜਹੇ’ ਅਤੇ ‘ਿੱਿ-ਿੱਿ’ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਿਾਂ ਨੰੂ ਿਮਝਣ ਸਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੂੜੇ੍ ਸਿੱਚ ਿੱੁਟਣ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਛਾਂਟ ਕੇ ਦੇ ਰੀਿਾਈਕਸਲੰਗ ਨੰੂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਿਜਂੋ ਿਰਤਂੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਾਗਜ਼, 
ਪ੍ਲਾਿਸਟਕ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਰਸਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਅਤੇ ਆਮ ਕੂੜ੍ਾ।
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ਦਿਣਤੀ
ਸਗਣਤੀ ਕਰਨਾ ਛੋਟੇ ਬੱਸਚਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗਸਣਤ ਕਰਨ ਦੇ ਿਭ ਤਂੋ ਪ੍ਸਹਲੇ ਅਨੁਭਿਾਂ ਸਿੱਚਂੋ ਇੱਕ ਹੈ।

ਨੰਬਰਾਂ ਨੰੂ ਕਸਹਣਾ ਸਿੱਿਣਾ ਅਕਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਿੰਦੀਦਾ ਗੀਤ ਜਾਂ ਤੁਕਬੰਦੀ ਅਤੇ ਿੰਸਿਆ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾਓ ਨਾਲ ਼ੁਿਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।ਿੇਿ ਕੇ ਨੰਬਰਾਂ 
ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪ੍ਸਹਲਾਂ, ਬੱਚੇ ਅਕਿਰ ਨੰਬਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੱੁਝ ਿਤੀਦਵਿੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੱਸੇ ਿਏ ਹਨ:

• ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਕਸਿਤਾਿਾਂ ਸਿੱਚ ਸਗਣਤੀ ਦੇ ਕ੍ਰ ਮ ਨੰੂ ਿੁਣੋ, ਜੋ ਸਕ ਿਾਰੇ www.youtube.com’ਤੇ ਲੱਡਭੇ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹਨ:

o Five Little Ducks (ਫ਼ਾਇਿ ਸਲਟਲ ਡੱਕਿ)

o Ten in the Bed (ਟਂੈਨ ਇਨ ਦਾ ਬੈਡ)

o 1, 2, 3, 4, 5, Once I Caught a Fish Alive  
(1, 2, 3, 4, 5, ਿਨਿ ਆਈ ਕੌਟ ਏ ਸਫ਼ਿ ਅਲਾਇਿ)

o Ten Green Bottles (ਟਂੈਨ ਗ੍ਰ ੀਨ ਬੋਟਲਜ਼)

o Five Little Monkeys (ਫ਼ਾਇਿ ਸਲਟਲ ਮੌਕਂੀਜ਼)

o 1, 2, Buckle My Shoe (1, 2, ਬੱਕਲ ਮਾਈ ਼ੂਿਅ)

• ਬੱਚੇ ਸਕਿੇ ਿਮੂਹ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਿਿਤੂਆਂ ਨੰੂ ਸਗਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਼ੁਿਰੂਆਤ ਕਰਣਗੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈ੍ਰਾਂ ਦੀਆਂ 
ਉਗਂਲਾਂ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਕੱਪ੍ਸੜ੍ਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਬਟਨ, ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਪੌ੍ੜ੍ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਸਿਡੌਣੇ।

• ਸਜਿਂੇ-ਸਜਿਂੇ ਬੱਚੇ ਿਿਤੂਆਂ ਦੇ ਸਕਿੇ ਿਮੂਹ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਸਕਿੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ ਕੇ ਿੇਿਣਾ 
਼ੁਿਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਼ੁਿਰੂ ਸਿੱਚ, ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰੋ ਸਕ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਉਿ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਛੂਹਣ ਜਦਂੋ ਉਹ ਉਿ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ 
ਿਾਂਦਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲਣ।

• ਬੱਚੇ ਜਦਂੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਿਮੂਹ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਕਰਨੀ ਼ੁਿਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਗਣਨ ਸਿੱਚ ਮੱਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਿੱਚ 
ਸਟਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਸਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਲਾਈਨ ਸਿੱਚ ਬਗ਼ੈਰ ਸਟਕਾਏ ਤਂੋ ਸਗਣਨਾ ਼ੁਿਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

• ਇੱਕ ਿਾਰ ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ-ਸਿ਼ਿਿਾਿ ਆ ਜਾਿੇ, ਤਾਂ ਸਗਣਤੀ ਦਾ ਅਸਭਆਿ ਕਰਨ ਲਈ ਼ੁਿਰੂਆਤੀ ਸਬੰਦੂ ਿਜਂੋ ਿੱਿ-ਿੱਿ 
ਿੰਸਿਆਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 6 ਜਾਂ 10 ਤਂੋ ਸਗਣਤੀ ਦੀ ਼ੁਿਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਸਪੱ੍ਛੇ ਦੀ ਸਗਣਤੀ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਪੱੁ੍ਛੋ ਸਕ ਸਦੱਡਤੇ ਨੰਬਰ ਤਂੋ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਸਕਹੜ੍ਾ ਨੰਬਰ ਆਉਦਂਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਕਹੜ੍ਾ ਨੰਬਰ ਬਾਅਦ ਸਿੱਚ ਆਉਦਂਾ ਹੈ।
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ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਣਤੀ ਕਰਨਾ
ਤੁਿੀਂ ਸਗਣਤੀ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਹੱਿਾ ਬਣਾ ਿਕਦੇ ਹੋ, ਸਜਿਂੇ ਸਕ:

• ਸਕਿੇ ਫ਼ਲ ਨੰੂ ਛੇ ਹਹੱਸਿਆਂ ਸਿੱਚ ਕੱਡਟੋ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਟੁਕਸੜ੍ਆਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।

• ਿਿੇਰੇ ਨਾ਼ਿਤੇ ਸਿੱਚ ਤੁਿੀਂ ਸਕੰਨੇ ਟੋਿਟ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਿਦੀ ਸਗਣਤੀ ਕਰੇ।

• ਮੇਜ਼ ਉੱਡਤੇ ਛੁਰੀ-ਕਾਂਟਾ ਆਸਦ (ਕਟਲਰੀ) ਦੀਆਂ ਕੱੁਝ ਸਕੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਈਆਂ ਹਨ, ਉਿਦਾ ਜੋੜ੍ ਕੱਢੇ।

• ਕਾਰ ਜਾਂ ਬੱਿ ਸਿੱਚ ਸਕੰਨੇ ਲੋਕ ਿਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਿਦੀ ਸਗਣਤੀ ਕਰੇ।

• ਗਲੀ ਸਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤੁਿੀਂ ਸਕੰਨੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਿਦੀ ਸਗਣਤੀ ਕਰੇ।

• ਸਗਣਤੀ ਕਰੇ ਸਕ ਰਿੋਈ ਤਂੋ ਲੈ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਜਾਣ ਸਿੱਚ ਸਕੰਨੇ ਕਦਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਸਰਆਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਿਮਂੇ ਸਗਣਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਭਆਿ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲਂੋ ਬੈਗ ਸਿੱਚ 
ਪ੍ਾਏ ਗਏ ਿੇਬਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਕਰਨਾ)।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰੋ ਸਕ ਇਿ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਕ ਉਿਨੇ ਜੋ ਤਿਿੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਿ ਦੇ ਸਿੱਚ ਸਕੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। 

ਨੰਬਰ ਲੱਭ ਕੇ ਦਵਖਾਉਣਾ / ਨੰਬਰ ਹਦਟੰਿ (Hunting for numbers)

ਨੰਬਰ ਹੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਕ ਅਤੇ ਰੁਝਾਉਣ ਿਾਲੀ ਗਤੀਸਿਧੀ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਹੋ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਿ ਪ੍ਾਿ ਮੌਜੂਦ ਨੰਬਰਾਂ 
ਨੰੂ ਲੱਡਭੇ। ਕਾਰ ਨੰਬਰ ਪ੍ਲੇਟਾਂ, ਸਚੰਨ੍ਹ ਾਂ, ਕੈਲੰਡਰਾਂ, ਅਿਬਾਰਾਂ, ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕੈਟਾਲਾਗ, ਿਪ੍ੀਡ ਸਚੰਨ੍ਹ  ਅਤੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੰਬਰ ਦੇਿੋ ਅਤੇ ਬੋਲੇ।

ਤਾਸ਼ ਦੇ ਿੱਦਤਆਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਨੀ
ਤਾ਼ਿ ਿੇਡਣਾ ਹਮੇ਼ਿਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜੇ਼ਦਾਰ ਗਤੀਸਿਧੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਿ ਕਰ ਕੇ ਮੀਂਹ ਿਾਲੇ ਸਦਨ ਜਾਂ ਛੱੁਟੀਆਂ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਸਿੱਚ। ਤੁਿੀਂ:

• ਤਾ਼ਿ ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਾਂਦੇ ਨੰਬਰ ਿਾਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਿੇਡ ਿਕਦੇ ਹੋ ਸਜਿਂੇ ਸਕ ‘ਿਨੈਪ੍’

• ਤਾ਼ਿ ਦੇ ਪੱ੍ਸਤਆਂ ਨੰੂ ਛੋਟੇ ਤਂੋ ਲੈ ਕੇ ਿਭ ਤਂੋ ਿੱਡਡੇ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਿਭ ਤਂੋ ਿੱਡਡੇ ਤਂੋ ਼ੁਿਰੂ ਹੋ ਕੇ ਿਭ ਤਂੋ ਛੋਟੇ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਕ੍ਰ ਮ ਸਿੱਚ 
ਲਗਾ ਿਕਦੇ ਹੋ।
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ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ 
ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਿੇਡ ਿੇਡਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਗਸਣਤ ਨੰੂ ਅਿਲ ਿੰਿਾਰ ਸਿੱਚ ਸਿੱਿਣ ਸਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਸਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਿਮਾਸਜਕ ਹੁਨਰਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਸਿਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਿੇਡ ਿੇਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਘਰ ਸਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੰਨੀ-਼ਿਾਪ੍ ਬਣਾਉਣਾ। 
ਇੱਥੇ ਕੱੁਝ ਿੁਝਾਅ ਅਤੇ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਦੱਿੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

• ਘਰ ਅੰਦਰਂੋ ਿਾਣ-ਪ੍ੀਣ ਦਾ ਿਾਮਾਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਉ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਉੱਡਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਿਹਟੱਕੀ ਨੋਟਿ ਦਾ ਲੇਬਲ 
ਸਚਪ੍ਕਾ ਲਉ, ਜਾਂ ਼ਿਾਸਪੰ੍ਗ ਕੈਟਾਲਾਗ (shopping catalogue) ਸਿੱਚਂੋ ਕੀਮਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਗਾ ਸਦਉ।

• ਅਿੀਂ ਸਕਿ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਸਕਆਂ, ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ।

• ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਪੈ੍ਿੇ ਬਣਾ ਲਉ ਜਾਂ ਫੇਰ ਿੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਪੈ੍ਸਿਆਂ ਦਾ ਿਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਿ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਤਂੋ ਿਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਿੇਚ ਕਰੋ।

• ਪੁ੍ਰਾਣੀਆਂ ਰਿੀਦਾਂ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਟੈਗ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਿ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਰਤਂੋ ਕਰੋ।

• ਿੱਿ-ਿੱਿ ਸਿੱਸਕਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿ਼ੇਿ਼ਿਤਾਿਾਂ ਿੱਲ ਸਧਆਨ ਸਦਉ, ਸਜਿ ਸਿੱਚ ਼ਿਾਸਮਲ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਸਕਿ ਅਕਾਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਉੱਡਤੇ ਸਕਹੜੇ੍ 
ਜਾਨਿਰ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਦਿਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਅੰਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਪਂੈ੍ਡਸਿਲ ਦੇ ਨਾਲ coin rubbings ਬਣਾਉ 
(ਕਾਗਜ਼ ਨੰੂ ਸਿੱਕੇ ਉੱਡਤੇ ਰੱਿ ਕੇ ਪਂੈ੍ਡਸਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜ੍ ਕੇ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਅਕਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ)।

• ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਿਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿੇਡਣ ਿਾਲਾ ਕਰੈਸਡਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਓ। ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਸਲਿੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੰੂ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੀਪੈ੍ਡ 
ਬਣਾਓ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰੋ ਸਕ ਉਹ ਿਾਣ-ਪ੍ੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਸਹਿਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰ ਮ ਸਿੱਚ ਲਗਾਏ (ਿਭ ਤਂੋ 
ਲੰਬੇ ਤਂੋ ਲੈ ਕੇ ਿਭ ਤਂੋ ਛੋਟੇ ਤੱਕ) ਜਾਂ ਸਫਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਹਿਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਏ (ਿਭ ਤਂੋ ਿਿਤੇ ਤਂੋ ਲੈ ਕੇ ਿਭ ਤਂੋ ਮਸਹੰਗੇ ਤੱਕ)।

• ਭੋਜਨਾਂ ਨੰੂ ਤੋਲਣ ਲਈ ਸਮੰਨੀ-਼ਿਾਪ੍ ਸਿੱਚ ਰਿੋਈ ਿਾਲੇ ਕੰਡਡੇ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਼ੁਿਰੂ ਕਰੋ, ਸਜਿਂੇ ਸਕ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਪੂ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਜਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ 
ਬੈਗ, ਅਤੇ ਿਿਤੂਆਂ ਨੰੂ ਿਜ਼ਨ ਅਨੁਿਾਰ ਕ੍ਰ ਮ ਸਿੱਚ ਰੱਿੋ।
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ਿੇਮਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ
ਿਦਣਤ ਨੰੂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਕ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦਾਤਮਕ (interactive) ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਰੁਝਾਨ ਿੈਦਾ 
ਹੋਵੇਿਾ।ਇੱਥੇ ਕੱੁਝ ਿ੍ਰ ਭਾਵੀ ਦਵਚਾਰ ਦੱਸੇ ਿਏ ਹਨ:

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਕਾਰਾਂ, ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਰੂਪ੍ ਰਚਨਾ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਪੈ੍ਟਰਨਾਂ) ਦੀ ਪ੍ਸਹਚਾਣ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 
‘ਆਈ ਿਪ੍ਾਈ’ (I Spy) ਜਾਂ ਹੋਰ ਿੇਡਾਂ ਿੇਡੋ।

• ਬੋਰਡ ਗੇਮਾਂ (Board games) ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਜਿ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਿੀਂ ਿਾਰੇ ਪ੍ਸਰਿਾਰ ਨੰੂ ਗਸਣਤ ਦੇ ਸਿੱਚ ਼ਿਾਸਮਲ ਕਰ 
ਿਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਾਿਾ (Dice) ਿੱੁਟਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਸਗਣਨ ਦੇ ਸਿੱਚ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਾਿੇ ਉੱਡਤੇ ਆਏ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਤੱਕ 
ਪ੍ਹੰੁਚਕੇ ਚਾਲ ਰੋਕ ਸਦਉ।

• ਪ੍ਾਿਾ ਿਰਤਦੇ ਿਮਂੇ, ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਾਿੇ ਦੇ ਮੰੂਹ ਉੱਡਤੇ ਛਪ੍ੀਆਂ ਸਬੰਦੀਆਂ ਨੰੁ ਸਗਣੇਗਾ, ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਕ ਪੂ੍ਰਾ ਨੰਬਰ 
ਕੀ ਹੈ। ਿਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ-ਆਪ੍ ਹੀ ਪ੍ਾਿੇ ਉੱਡਤੇ ਆਏ ਨੰਬਰ ਨੰੂ ਬਗ਼ੈਰ ਸਬੰਦੀਆਂ ਸਗਣੇ ਪ੍ਸਹਚਾਨਣਾ ਼ੁਿਰੂ ਕਰ ਦੇਿੇਗਾ। 

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਿੇਡਾਂ ਿੇਡੋ। ਔਨਲਾਈਨ ਿਰੋਤਾਂ ਨੰੂ ਲੱਭਣਾ ਼ੁਿਰੂ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੱੁਝ ਿਧੀਆ ਿੈਬੱਿਾਈਟਾਂ ਦੱਿੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
o https://fuse.education.vic.gov.au (select Early Childhood or Primary Students 

tabs)

o http://education.abc.net.au

o http://www.abc.net.au/countusin

o http://www.ictgames.com/resources.html
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ਆਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ
ਆਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਿਰੂਕਤਾ ਦਵਕਦਸਤ ਕਰਨ ਦਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਵੱਚ ਵੀ ਸੁਿਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੱੁਝ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਿਤੀਦਵਿੀਆਂ 
ਦੱਸੀਆਂ ਿਈਆਂ ਹਨ:

• ਸਜਗਿਾ ਬੁਝਾਰਤਾਂ, ਟਂੈਗ੍ਰ ਾਮ ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਡੌਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ 
ਿਥਾਨਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿਿਾਉਣ ਸਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

• ਆਕਾਰਾਂ ਸਿਚਕਾਰ ਿਮਾਨਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਂ ਨੰੂ ਨਾਮ ਸਦਓ ਅਤੇ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਓ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਗੋਲਾਈ, ਕੋਸਨਆਂ ਜਾਂ ਸਕਨਾਸਰਆਂ 
ਿਾਲੇ ਆਕਾਰ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਸਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੱਡਟੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਮੂਹਾਂ ਸਿੱਚ ਛਾਂਟੋ। ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਿਣ ਲਈ 
ਕਹੋ ਸਕ ਉਿਨੇ ਆਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇਿ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸਕਉ ਂਛਾਂਸਟਆ ਹੈ।

• ਿੱਿ-ਿੱਿ ਆਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਲਈ, ਕਲੇ ਸਮੱਟੀ (Playdough) ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੂਕੀ ਕਟਰ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰੋ। ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ 
ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰੋ ਸਕ ਆਪ੍ਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਜੀਿਨ ਸਿੱਚ ਆਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਸਹਚਾਨਣ ਸਜਿਂੇ ਸਕ ਗੋਲ ਬਾਲ, ਚੌਰਿ ਸਿੜ੍ਕੀ ਜਾਂ ਛੇ ਕੋਸਨਆਂ 
ਿਾਲਾ ‘ਿਟੌਪ੍’ ਦਾ ਿਾਈਨ।

• ਇਕੱਠੇ ਸਮਲ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਨਾਉਣਾ, ਗਸਣਤ ਦੇ ਕਈ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਜੋੜ੍ਦਾ ਹੈ, ਸਜਿ ਸਿੱਚ ਕੋਣ, ਆਕਾਰ, ਅੱਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਿਮਰੂਪ੍ਤਾ ਼ਿਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਾਰ ਜਦ ਇਹ ਪੂ੍ਰਾ ਹੋ ਜਾਿੇ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਸਕ ਸਕਹੜ੍ਾ ਜਹਾਜ਼ ਿਭ ਤਂੋ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉੱਡਸਡਆ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਪ੍ਣ ਦੌਰਾਨ ਮਿਤੀ ਿੀ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।

• ਟਾਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬਲਸਡੰਗ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰੋ। ਓਨ੍ਹੇ  ਹੀ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇੱਕ ਹੋਰ 
ਟਾਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ ਜੋ ਪ੍ਸਹਲੇ ਟਾਿਰ ਤਂੋ ਿੱਿਰਾ ਹੋਿੇ।

ਿੈਟਰਨ ਬਣਾਉਣਾ
ਇੱਕੋ ਰੂਿ-ਰਚਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਛਾਨਣਾ ਅਤੇ ਬਨਾਉਣਾ ਿਦਣਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਹੁਨਰ ਹਨ ਦਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਨੰਬਰਾਂ, ਆਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਸਮਰੂਿਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਦਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਿਤੀਦਵਿੀਆਂ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਦਮਲ ਹਨ:

• ਕੱਪ੍ਸੜ੍ਆਂ, ਰੈਸਪੰ੍ਗ ਪੇ੍ਪ੍ਰ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਕਰੌਕਰੀ (ਭਾਂਸਡਆਂ), ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਪੈ੍ਟਰਨ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨਾ 
ਅਤੇ ਿਮਝਾਉਣਾ। ਕਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪ੍ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮੁੜ੍-ਦੇਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਕ੍ਰ ੈ ਪ੍ਬੱੁਕ ਬਣਾਓ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈ੍ਟਰਨ ਼ੁਿਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੰਗਦਾਰ ਕੱਪ੍ਸੜ੍ਆਂ ਿਾਲੀਆ ਚੱੁਟਕਣੀਆਂ, ਬਲਾਕਾਂ, 
ਮਣਸਕਆਂ ਜਾਂ ਕਟਲਰੀ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਿਾਰ ਭਰੋਿਾ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣਾ 
ਿੁਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈ੍ਟਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ।

• ਤਾਲ ਸਿੱਚ ਕੱੁਝ ਪੈ੍ਟਰਨਾਂ ਨੰੂ ਼ਿਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿ਼ਿ ਕਰੋ। ਤਾੜ੍ੀਆਂ ਿਜਾਉਣ ਦਾ ਪੈ੍ਟਰਨ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨਕਲ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕਹੋ ਅਤੇ ਸਫਰ ਆਪ੍ਣਾ ਪੈ੍ਟਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਪੈ੍ਟਰਨ ਉਲੀਕਣ, ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਿਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰੋ। ਗ੍ਰ ੀਸਟੰਗ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰੋ।
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ਿਦਣਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ
ਇਹ ਦਵਚਾਰ ਦਿਣਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਹੱਲਣ-ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਹਨ:

• ਜਦ ਤੁਿੀਂ ਿੇਡ ਰਹੇ ਹੋਿੋ ਤਾਂ ਗਂੇਦ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਠੱਪੇ੍ ਨੰੂ ਸਗਣੋ।

• ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉ ਸਕ … ਤੱਕ ਪ੍ਹੰੁਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਕੰਨੀਆਂ ਛਲਾਂਗਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਇਿ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਕ …ਤੱਕ ਪ੍ਹੰੁਚਣ ਦੇ ਲਈ 
ਸਕੰਨੀਆਂ ਛਲਾਂਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌ੍ੜ੍ੀਆਂ ਚੜ੍੍ਹ ਦੇ ਿੇਲੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਾਰਕ ਦੇ ਬਂੈਚ ਤਂੋ ਲੈ ਕੇ ਝੂਲੇ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸਗਣਤੀ ਕਰੋ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਹੋ ਸਕ ਆਪ੍ਣੇ ਸਕਿੇ ਦੋਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਲ ਕੇ see-saw ਦੇ ਝੂਲੇ ਉੱਡਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿੰਤੁਲਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ 
ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ।

• ਅਸਜਹੇ ਤੁਕਾਂਤ ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉ ਸਜਨ੍ਹ ਾਂ ਸਿੱਚ ਰੱਿੀ ਕੱੁਦਦੇ ਹੋਏ ਸਗਣਤੀ ਕਰਨਾ ਼ਿਾਸਮਲ ਹੋਿੇ।

ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਮਾਿਣਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਦਣਤ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦਵੱਚ ਮਾਿ ਅਤੇ ਸਕੇਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੱੁਝ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਿਤੀਦਵਿੀਆਂ 
ਦਦੱਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਹਨ:

• ਪ੍ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਮਾਪ੍ਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਧ ਉੱਡਤੇ ਇੱਕ ਮਾਪ੍ਣ ਿਾਲੇ ਚਾਰਟ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰੋ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਿਿਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫ਼ੈਿਲਾ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੋ ਸਕ 
ਸਕਹੜ੍ੀ ਚੀਜ਼ ਿੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੀ, ਲੰਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੱਧਰੀ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਸਕਿੇ ਧਾਗੇ ਦਾ ਕੱੁਝ ਹਹੱਿਾ ਕੱਟ ਲਉ – ਸਕਿੇ ਿੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਹੋਿੇ। ਉਿ ਧਾਗੇ ਦਾ ਿਰਤਂੋ ਘਰ ਦੀਆਂ ਿਿਤੁਆਂ 
ਨਾਪ੍ਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਸਕ ਤੁਹਾਡੀ ‘ਧਾਗੇ ਦੀ ਮਾਪ੍ਣ ਿਾਲੀ ਟੇਪ੍’ ਨਾਲਂੋ ਸਕਹੜ੍ੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 
ਸਕਹੜ੍ੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਹੋ ਸਕ ਕੋਈ ਿੀ ਅਸਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰੇ ਜੋ ਸਕ ਸਬਲਕੁਲ ਉਿ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਹੈ।

• ਮਾਪ੍ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਸਕਆਂ ਦੀ ਿੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿ਼ਿ ਕਰੋ, ਸਜਿਂੇ ਸਕ ਕੱਪ੍, ਜੱਗ, ਛੋਟੇ ਚਮਚੇ, ਡੱਕੇ ਿਾਲੀ ਆਈਿਕ੍ਰ ੀਮ, ਪੈ੍ਰਾਂ ਦੇ ਸਨ਼ਿਾਨ 
ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ।

• ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਿਰ ਬਣਾਉਣ ਸਿੱਚ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰੋ ਜੋ ਇੱਕ ਮਨਪ੍ਿੰਦ ਸਿਡੌਣੇ ਨਾਲਂੋ ਉੱਚਾ ਹੋਿੇ। ਟਾਿਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੰੂ 
ਮਾਪ੍ਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕੱੁਲ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।

• ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ ਅਤੇ ਮਾਪੋ੍ ਸਕ ਕੌਣ ਿਭ ਤਂੋ ਦੂਰ ਤੱਕ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੌਣ ਇੱਕ ਪੈ੍ਰ ਦੇ ਉੱਪ੍ਰ ਸਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਿੜ੍ਾ 
ਰਸਹ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਕੰਨੇ ਬਟਨ ਸਕਿੇ ਮਰਤਬਾਨ ਨੰੂ ਭਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।

• ਿੱਿ-ਿੱਿ ਬਰਤਨ ਸਕੰਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹਨ ਇਿ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿ਼ਿ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਾਉ ਜਾਂ ਭਰੋ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ 
ਲਗਾਉ, ਇਿ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਿੇਿੋ ਸਕ ਸਕਹੜ੍ਾ ਬਰਤਨ ਆਪ੍ਣੇ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਆਦਾ ਅਤੇ ਸਕਹੜ੍ਾ ਘੱਟ ਿਮਾ ਿਕਦਾ ਹੈ।

• ਮੌਿਮ ਦੇ ਸਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਿ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦਾ ਸਕਹੜ੍ਾ ਿੇਲਾ ਹੈ, ਇਿ ਦੇ ਿੱਲ ਸਧਆਨ ਸਦਉ। ਸਕਿੇ ਪੁ੍ਰਾਣੀ ਬੋਤਲ ਦਾ ਿਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
ਮੀਂਹ ਮਾਪ੍ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜੰਤਰ (rain gauge) ਬਣਾਉ, ਸਜਿ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪੋ੍ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਸਕੰਨਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ੍ ਸਰਹਾ ਹੈ।
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ਛਾਨ-ਬੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ ਿੱੁਛਣਾ
ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਦਣਤ ਦੀ ਛਾਨ-ਬੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਦਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਿੱੁਛੋ:

• ਤੁਿੀਂ ਸਕਹੜੇ੍ ਆਕਾਰ ਦੇਿ ਿਕਦੇ ਹੋ?

• … ਨੰੂ ਤੁਿੀਂ ਸਕਿਂੇ ਮਾਪੋ੍ਗੇ?

• ਅੱਧ ਨੰੂ ਅਿੀਂ ਸਕਿਂੇ ਲੱਭਾਂਗੇ?

• … ਨੰੂ ਿਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਿਭ ਤਂੋ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ?

• ਮਂੈ … ਤਂੋ … ਤੱਕ ਸਕਿਂੇ ਜਾ ਿਕਦਾ/ਿਕਦੀ ਹਾਂ?

• ਕੀ ਸਜ਼ਆਦਾ ਨੇੜੇ੍ ਹੈ: ਿਂੈਡਸਪੱ੍ਟ ਜਾਂ ਝੂਟਾ?

• ਤੁਿੀਂ ਇੱਕ ਮੀਨਾਰ ਨੰੂ ਸਕੰਨਾਂ ਉੱਚਾ ਬਣਾ ਿਕਦੇ ਹੋ ਇਿ ਤਂੋ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਸਕ ਉਹ ਹਡੱਗ ਜਾਿੇ? 

ਇਕੱਠੇ ਦਮਲਕੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ
• Everyday Maths Animations ਪ੍ਸਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਗਸਣਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਂੋ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 

ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਸਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਿੇਡਦੇ ਹਨ। ਸਤੰਨ ਐਨੀਮੇ਼ਿਨਾਂ ਦਾ ਿੈਟੱ ਗਸਣਤ ਅਤੇ ਅੰਕ-ਸਗਆਨ ਨੰੂ ਘਰ, 
ਿੁਪ੍ਰਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਮਨੋਰੰਜਕ ਥਾਿਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਚ ਸਲਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਸਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
https://fuse.education.vic.gov.au/?WSC2SM

• Mathscots (ਮੈਥਿਕੌਟਿ) ਐਨੀਮੇ਼ਿਨ ਲੜ੍ੀ ਨੰੂ ਪ੍ਸਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਕ-ਸਗਆਨ ਸਿੱਚ ਼ਿਾਮਲ ਹੋਣ ਸਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਗਸਣਤ ਸਿੱਸਿਆ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘਰ-ਿਕੂਲ ਕਨੈਕ਼ਿਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਼ੁਿਰੂਆਤੀ ਐਪ੍ੀਿੋਡ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, 
ਇੱਥੇ 9 ਿੱਿਂੋ-ਿੱਿਰੇ ਐਪ੍ੀਿੋਡ ਹਨ (ਹਰੇਕ ਐਪ੍ੀਿੋਡ ਇੱਕ ਤਂੋ ਦੋ ਸਮੰਟ ਦੇ ਸਿਚਕਾਰ ਹੈ)। ਲੰਬੇ ਚੱਲਣ ਿਾਲੇ ਿੰਿਕਰਣਾਂ ਸਿੱਚ ਪ੍ਸਰਿਾਰਾਂ 
ਨੰੂ ਸਦਿਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗਸਣਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇ਼ਿਾਸਰਆਂ ਅਤੇ ਿਿਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿੀਡੀਓ ਦੇ ਸਿੱਚ 
ਹੀ ਬ੍ਰੇ ਕ ਸਦੱਡਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਜਹੀਆਂ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਿੀ ਿੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਸਰਿਾਰ ਐਪ੍ੀਿੋਡ ਦੇਿਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਿੋਜਣਾ 
ਪ੍ਿੰਦ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। 
https://fuse.education.vic.gov.au/pages/mathscots
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ਿੜ੍੍ਹਨ ਦੇ ਿਦਹਲੇ ਕੱੁਝ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਕਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਦਕਤਾਬਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਨਵਂੇ 
ਦਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀ ਂਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਿਵਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਕਲਿਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਿਦੀ ਹੈ। 
ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਿ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਾਣ ਿਕੇ। ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿੱਧ ਤਂੋ 
ਿੱਧ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿੋ। ਜਦਂੋ ਉਹ ਆਤਮ-ਸਿ਼ਿਿਾਿ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰੋ ਸਕ ਉਹ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ਦੇ ਕੱੁਝ ਹਹੱਿੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਿਾਰੇ 
ਹਹੱਿੇ ਨੰੂ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰ ਿੰਭਾਲਣ। ਜਦਂੋ ਉਹ ਪ੍ੜ੍੍ਹ  ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹਮੇ਼ਿਾਂ ਧੀਰਜ ਰੱਿੋ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਡਤੇ ਜੋ਼ਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿ਼ਿ ਕਰੋ। 
ਆਪ੍ ਿੀ ਸਜੰਨਾ ਸਜ਼ਆਦਾ ਤਂੋ ਸਜ਼ਆਦਾ ਹੋ ਿਕੇ ਪ੍ੜ੍੍ਹੋ , ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਾ੍ਹਮਣੇ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਿਾਲ ਰੱਿ ਿਕੋ।

ਇਹ ਿਾਲ ਉਹ ਿਮਾਂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿੱਿੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰੇ ਸਿੱਚ ਼ਿਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਸਿੱਚ ਿੁਧਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿੰਿਾਰ ਅਤੇ ਇਿ ਸਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਥਾਨ ਨੰੂ ਿਮਝਣ ਸਿੱਚ ਮੱਦਦ ਸਮਲਦੀ 
ਹੈ।

ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਿਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਧੇਰੇ ਆਤਮ-ਸਿ਼ਿਿਾਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਿਣਾ ਿੀ ਼ੁਿਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਧੀਆ ਸਲਿ ਪ੍ਾਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪ੍੍ਰ ਭਾਿ਼ਿਾਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਪ੍ਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕੂਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਭਸਿੱਿ ਦੇ ਪੇ਼੍ੇਿਆਂ ਸਿੱਚ 
ਿਫ਼ਲਤਾ ਸਮਲਣ ਦੀ ਿੰਭਾਿਨਾ ਸਿੱਚ ਿੀ ਿੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰੋ ਸਕ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਸਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਸਜ਼ਆਦਾ ਤਂੋ ਸਜ਼ਆਦਾ ਿਾਰ ਸਲਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿ਼ਿ ਕਰਨ।

ਿਾਿਰਤਾ ਹਮੇ਼ਿਾ ਹੀ ਮਨੋਰੰਜਕ ਅਤੇ ਰੁਝਾਉਪੂ੍ਰਕ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਸਚਆਂ ਨੰੂ ਉਹ ਸਕਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਚੁਣ ਲੈਣ ਸਦਉ ਜੋ 
ਸਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸਦਲਚਿਪ੍ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇ਼ਿਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗਤੀਸਿਧੀ ਅੰਦਰ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਿੇਡਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਿਤ 
ਿੁਰਾਕ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰੋ। ਇਿ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸਲਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਪ੍ਆਰ ਦਾ ਸਿਕਾਿ ਹੋਿੇਗਾ।
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ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ 
ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਿੱਲ ਕਰਨਾ
ਸਜਿਂੇ-ਸਜਿਂੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪ੍੍ਰ ਾਇਮਰੀ ਿਕੂਲ ਸਿੱਚਂੋ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਧੇਰੇ ਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿੰਿਾਰ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਸਗਆਨ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ।

ਵਿੇਰੇ ਚੰਿੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਬੋਲਣ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਦਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਕੱੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਦੱਤਤੇ ਿਏ ਹਨ:

• ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ, ਸਜਿਂੇ ਸਕ ਕਸਰਆਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਿਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਡਾਕ-ਬਾਕਿ ਤਂੋ ਡਾਕ ਕੱਢ ਕੇ 
ਸਲਆਉਣਾ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕਾਰ ਜਾਂ ਬੱਿ ਸਿੱਚ ਿਫ਼ਰ ਕਰਨ ਆਸਦ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਿਮਂੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਼ਿਾਮਲ ਕਰਨਾ 
ਜਾਰੀ ਰੱਿੋ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਦਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤਂੋ ਸਿ਼ੇਿ਼ਿ ਿਿਾਲ ਪੱੁ੍ਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿ਼ਿ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਆਮ ਿਿਾਲ ਅਸਜਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਜਿਂੇ “ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਨ 
ਸਕਿਂੇ ਦਾ ਸਰਹਾ?” ਿੰਭਾਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਿਦਾ ਜਿਾਬ ਇੱਕ-਼ਿਬਦ ਦਾ ਸਮਲੇਗਾ ਸਕ “ਚੰਗਾ”। ਸਿ਼ੇਿ਼ਿ ਿਿਾਲ ਪੱੁ੍ਛੋ ਸਜਿਂੇ “ਤੁਿੀਂ ਕਲਾਿ 
ਸਿੱਚ ਸਕਹੜ੍ੀ ਸਕਤਾਬ ਪ੍ੜ੍੍ਹ  ਰਹੇ ਹੋ?” ਜਾਂ “ਤੁਿੀਂ ਅੱਜ ਦੁਪ੍ਸਹਰ ਦੇ ਿਾਣੇ ਿੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?”

• ਸਦਨ ਸਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲਂੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸਿੱਚ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਼ਿਾਮਲ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦੀ ਰਾਏ ਪੱੁ੍ਛੋ। ਇਿ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿੱਿਰੇ ਸਦ੍ਰ ਼ਿਟੀਕੋਣਾਂ ਨੰੂ ਿਮਝਣ ਸਿੱਚ ਮੱਦਦ ਸਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਼ਿਬਦਕੋ਼ਿ ਿੱਧਦਾ ਹੈ।

• ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਿਾਬਾਂ ਨੰੂ ਸਿਿਤਾਰ ਸਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਧਾਰਨ ਇ਼ਿਾਸਰਆਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰੋ, ਸਜਿਂੇ ਸਕ, “ਤੁਿੀਂ ਅਸਜਹਾ 
ਸਕਉ ਂਕਸਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਿ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿੋਸਚਆ?”

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ, ਸਲਿਣ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਲਿਤ ਨੰੂ ਿੇਿਣ ਦੇ ਸਿੱਚ ਿੱਚੀ ਸਦਲਚਿਪ੍ੀ ਸਿਿਾਉ। ਸਲਿਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ 
ਗੱਲਾਂ, ਅਰਥਪੂ੍ਰਨ ਚਰਚਾ ਨੰੂ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੁ ਇੱਕ ਮਹੱਤਿਪੂ੍ਰਣ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੇਿਣ 
ਸਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਿਕੂਲ ਸਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਸਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ੜ੍੍ਹ  ਸਰਹਾ ਹੈ, ਉਿ ਸਿੱਚ ਸਦਲਚਿਪ੍ੀ ਸਿਿਾਉ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਸਿੱਚ ਼ਿਾਸਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ 
਼ਿਾਨਦਾਰ ਿਹਾਰਾ ਬਣ ਿਕਦਾ ਹੈ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰੋ ਸਕ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੁ਼ਿਸਕਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇ।

• ਦੂਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਿਨਾਂਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਿਿਾਲਾਂ ਦਾ ਿਰਤਂੋ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਦੂਿਸਰਆਂ ਦੇ ਲਈ 
ਹਮਦਰਦੀ (ੲਮਪ੍ੳਟਹੇ) ਪੈ੍ਦਾ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਨੁਭਿ ਅਤੇ ਿੰਿਾਰ ਬਾਰੇ ਉਿਦੇ ਸਗਆਨ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਿਿਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰੋ, ਖ਼ਾਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਂੇ 
ਤਜ਼ਰਬੇ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਿੈਰ-ਿਪ੍ਾਟੇ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਿੇਲੇ।
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ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ
ਸਜਿਂੇ-ਸਜਿਂੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿੱਡਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਸਜ਼ਆਦਾ ਜਾਨਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਿਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 
ਘਟਨਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਮਝਣ ਦਾ ਧਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਿਿਾਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਿਰਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਜਿ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕਿੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਅੰਦਰ ਹਮਦਰਦੀ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਚ ਮੱਦਦ ਸਮਲਦੀ ਹੈ। ਜਦਂੋ ਿਮਾਸਜਕ ਮੱੁਸਦਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ 
ਰਹੀ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਿਿਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਿਕਾਿ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਿੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦਕਸੇ ਖਬਰ ਦਵੱਚ ਵਾਿਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀ ਂਜੋ ਸਵਾਲ ਿੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਦਮਲ ਹਨ:

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਕਿ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ?

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਿ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਸਕਿਂੇ ਪ੍੍ਰ ਭਾਸਿਤ ਹੋਣਗੇ?

• ਕੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੋਇਆ?

• ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਚਾਰ ਸਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇਿ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਉ ਂਿੋਚਦੇ / ਕਰਦੇ ਹਨ?

• ਕੀ ਇਿ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਸਰਪੋ੍ਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱ੍ਿ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ?

• ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਚਾਰ ਸਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ?

• ਇਹ ਿਮੱਸਿਆ ਸਕਿ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿੁਲਝਾਈ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚਾ ਨੰੂ ਅੱਿੇ ਵਿਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੱੁਝ ਹੋਰ ਿਤੀਦਵਿੀਆਂ:

• ਮੱਦਦ ਦੀ ਪੇ਼੍ਿਕ਼ਿ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਿੰਿਥਾਿਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਬੱਸਚਆਂ ਨੰੂ ਬੁਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦੁਿਦਾਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਿੱਚਂੋ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭਣ 
ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ “ਇਿ ਘਟਨਾ ਸਿੱਚ ਕੌਣ ਿਹਾਇਕ ਹਨ?”

• ਿੱਿ-ਿੱਿ ਸਦ੍ਰ ਼ਿਟੀਕੋਣ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਿੇ ਸਿ਼ੇਿ ਦੇ ਉੱਡਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਿਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ੜ੍੍ਹੋ । ਸਫਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਸਦ੍ਰ ਼ਿਟੀਕੋਣਾਂ ਦੇ 
ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

• ਸਕਿੇ ਸਿ਼ੇਿ ਦੇ ਉੱਡਤੇ ਬਸਹਿ ਕਰੋ, ਸਜਿ ਸਿੱਚ ਤੁਿੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਿ ਮੱੁਦੇ ਦੇ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਪੱ੍ਿ ਉੱਡਤੇ ਬੋਲੋ।

• ਸਕਿੇ ਮੱੁਦੇ ‘ਤੇ ਪੌ੍ਡਕਾਿਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿੁਣੋ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

• ਿੱਿ-ਿੱਿ “ਇਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ” ਸਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਮੱਸਿਆ ਿੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਕਲਪ੍ਨਾ ਦਾ 
ਸਿਕਾਿ ਕਰੇਗਾ।
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ਬਹੁਤ ਿਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬੱਸਚਆਂ ਲਈ ਪ੍੍ਰੇ ਼ਿਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਿਾਲੀਆਂ ਹੋ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਢੱੁਕਿੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੱੁਝ ਼ਿਾਨਦਾਰ ਪੋ੍ਡਕਾਿਟ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ਬਰਾਂ 
ਨੰੂ ਉਮਰ-ਮੁਤਾਬਕ ਿਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇ਼੍ਿ ਕਰਦੇ ਹਨ:

• Kidsnews (ਸਕਡਜ਼ਸਨਊਜ਼):  
https://www.kidsnews.com.au

• Behind the News (ਬੀਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸਨਊਜ਼): 
https://www.abc.net.au/btn

• Squiz Kids podcast (ਿਕੁਇਜ਼ ਸਕਡਜ਼ ਪੋ੍ਡਕਾਿਟ):  
https://www.squizkids.com.au

• ABC kids news podcast (ABC ਸਕਡਜ਼ ਸਨਊਜ਼ ਪੋ੍ਡਕਾਿਟ):  
https://www.abc.net.au/kidslisten/news-time
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ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿੜ੍੍ਹਨ ਦਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ
ਿੜ੍੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਦਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੱੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਦੱਤਤੇ ਿਏ ਹਨ:

• ਇਹ ਸਿਫਾਸਰ਼ਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍੍ਰ ਾਈਮਰੀ ਿਾਲਾਂ ਸਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿੋ, ਭਾਿਂੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 
‘ਤੇ ਪ੍ੜ੍੍ਹ  ਸਰਹਾ ਹੈ।

• ਅਕਿਰ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਥਾਨਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇ ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਉ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਕਤਾਬਾਂ ਚੁਣ ਿਕਣ, ਉਧਾਰ ਤੇ ਲੈ ਿਕਣ ਅਤੇ ਰੀਸਨਊ (ਸਫਰ ਮੁੜ੍ 
ਉਧਾਰ ਤੇ ਲੈਣਾ) ਕਰਿਾ ਿਕਣ। ਿਕੂਲ ਦੀਆਂ ਛੱੁਟੀਆਂ ਦੀ ਼ੁਿਰੂਆਤ ਿੱਸਚ ਬੱਚਆਸਂ ਨੰੂ ਲਾਇਬ੍ਰੇ ਰੀ ਸਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਈ ਹਫ਼ਤਆਸਂ 
ਲਈ ਆਤਮ-ਨਸਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਹਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਸ਼ਿਲਪ੍ਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗਤੀਸਿਧੀ ਦੇ ਸਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਲਪ੍ਸਨਕ ਸਕਤਾਬਾਂ ਲੱਡਭੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪ੍ਿੰਦ ਹਨ। ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇ ਰੀਆਂ 
ਸਿੱਚ ਸਕਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਭਰੇ ਭਾਗ ਹੰੁਦੇ ਹਨ (ਸਜਿਂੇ ਸਕ Dewey ਦ਼ਿਮਲਿ ਨੰਬਰ 745 ਦੇ ਹੇਠਾਂ)।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰੋ ਸਕ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਿਕੂਲ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇ ਰੀ ਤਂੋ ਿੀ ਸਕਤਾਬਾਂ ਉਧਾਰੀਆਂ ਲੈਣ।

• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕਿੇ ਲੇਿਕ ਨੰੂ ਪ੍ਿੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਿੇ ਲੇਿਕ ਿੱਲਂੋ ਸਲਿੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕਤਾਬ ਜਾਂ ਸਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲੜ੍ੀ ਲੱਡਭੋ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰੋ ਸਕ ਆਪ੍ਣੇ ਮਨਪ੍ਿੰਦ ਲੇਿਕ ਜਾਂ ਸਚੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਿੈਬੱਿਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਼ੈਿਲੀਆਂ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਿੋ ਸਜਿਂੇ ਸਕ ਕਲਪ੍ਨਾ, ਸਿਸਗਆਨਕ-ਕਲਪ੍ਨਾ, ਐਕ਼ਿਨ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਚ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਸਕਿਮ ਦੀ ਸਲਿਤ-਼ੈਿਲੀਆਂ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਿੋ ਸਜਿਂੇ ਸਕ ਕਸਿਤਾਿਾਂ, ਿੰਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨਾਟਕ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨਾੱਨ-ਸਫਕ਼ਿਨ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰੋ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਨਲਾਈਨ ਐਨਿਾਈਕਲੋਪ੍ੀਡੀਆ ਇੱਕ ਚੰਗੀ 
਼ੁਿਰੂਆਤ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਸਤਹਾਿ ਦੀਆਂ ਸਕਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਿੰਦੀਦਾ ਸਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਮ਼ਿਹੂਰ ਹਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ 
ਆਤਮਕਥਾਿਾਂ ਸਿੱਚ ਿੀ ਸਦਲਚਿਪ੍ੀ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰੋ ਸਕ ਸਜਹੜੇ੍ ਲਫਜ਼ ਉਹ ਿਮਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਼ਿਬਦਕੋ਼ਿ ਦਾ ਿਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਿ ਸਿੱਚ ਿੇਿਣ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਾਂਦੀਆਂ ਿੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਿੇਡਣ ਸਦਉ ਸਜਨ੍ਹ ਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨਾ ਪਂੈ੍ਦਾ ਹੋਿੇ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਿਕਟੋਰੀਅਨ ਪ੍੍ਰ ੀਮੀਅਰ ਦਾ ਰੀਸਡੰਗ ਚੈਲਂੇਜ (ਚੁਣੌਤੀ) ਸਿੱਚ ਼ਿਾਸਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਕ ਹਰ ਿਾਲ 
ਮਾਰਚ ਤਂੋ ਿਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਿਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਿ ਲਈ ਰਸਜਿਟਰ ਕਰਨਗੇ - ਨਹੀਂ ਤਾਂ 
ਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪ੍ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਸਜਿਟਰ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ: https://www.vic.gov.au/premiers-reading-

challenge?Redirect=1#for-students-parents-and-early-childhood-services

• ਪੰ੍ਨਾ 43 ‘ਤੇ “Creating a Literacy-Rich Home” ਿੀ ਦੇਿੋ।
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ਦਕਤਾਬ ਬਾਰੇ ਿੱਲਬਾਤ (Book Chat)

ਸਕਤਾਬ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਿਪੂ੍ਰਨ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਸਜਿ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਿਦੀ ਮਨਪ੍ਿੰਦ ਸਕਤਾਬਾਂ ਸਿੱਚ ਸਦੱਡਤੇ ਗਏ ਸਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂਲ 
ਤੱਤ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਨੰੂ ਡੰੂਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਮੱਦਦ ਸਮਲਦੀ ਹੈ। ਸਪ੍ਛਲੇ ਭਾਗ ਸਿੱਚ, ਿਕੂਲ ਤਂੋ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਤਂੋ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੇ ਡ 2 ਤੱਕ 
ਿਾਿਰਤਾ, ਮੱੁਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿ਼ੇਿ ਅਤੇ ਪ੍ਾਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿੰਬੰਸਧਤ ਸਕਤਾਬਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਿਿਾਲ (ਪੰ੍ਨਾ 15 ਦੇਿੋ)। ਜਦਂੋ 
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪ੍੍ਰ ਾਇਮਰੀ ਿਕੂਲ ਸਿੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਿਿਾਲ ਪੱੁ੍ਛਣ ਲਈ ਅਜੇ ਿੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਿਪੂ੍ਰਨ ਹਨ। ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪ੍੍ਰ ਾਇਮਰੀ 
ਿਕੂਲ ਸਿੱਚਂੋ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਿ ਸਕਤਾਬ, ਸਜਿਨੰੂ ਤੁਿੀਂ ਇੱਕਠੇ ਪ੍ੜ੍੍ਹ  ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਕਤਾਬ ਸਜਿਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪ੍ ਿੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਪ੍ੜ੍੍ਹ  ਸਰਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਿੱਚ ਹੋਰ ਿਿਾਲ ਜੋੜ੍ ਸਦਉ।

ਕੱੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

• ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਚ ਮੱੁਿ ਪ੍ਾਤਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ? ਚਹਰੱਤਰ ਸਕਿਂੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ?

• ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਸਕਤਾਬ ਦਾ ਅੰਤ ਬਦਲ ਿਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਣਾ ਿੀ?

• ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਚਾਰ ਦੇ ਸਿੱਚ ਇਿ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੱੁਿ ਿੰਦੇ਼ਿ ਕੀ ਹੈ?

• ਇਿ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੱੁਿ ਿੰਦੇ਼ਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ?

• ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਿੰਦੇ਼ਿ ਦਾ ਿੰਬੰਧ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਮੱੁਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ ਿਕਦੇ ਹੋ?

• ਦੂਿਰੇ ਲੋਕੀ ਇਿ ਨੰੂ ਹੋਰ ਸਕਿ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਿ ਿਕਦੇ ਹਨ?
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ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਲਖਣ ਦਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ 
ਸਜਿਂੇ-ਸਜਿਂੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪ੍੍ਰ ਾਇਮਰੀ ਿਕੂਲ ਸਿੱਚਂੋ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਲੇਿ ਸਲਿਣਾ ਼ੁਿਰੂ ਕਰ ਦੇਿੇਗਾ, ਿੱਿ-ਿੱਿ ਼ੈਿਲੀਆਂ 
ਸਿੱਚ ਸਲਿਣਾ ਼ੁਿਰੂ ਕਰ ਦੇਿੇਗਾ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਲਪ੍ਸਨਕ ਅਤੇ ਪ੍੍ਰੇ ਰਕ ਸਲਿਤ ਦੀ ਪ੍ੜ੍ਚੋਲ ਕਰਨਾ ਼ੁਿਰੂ ਕਰ ਦੇਿੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਲਖਣ ਦਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੱੁਝ ਆਮ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਵੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਦਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ:

• ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਲਈ ਸਲਿਣ ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿੋ। ਇਿ ਸਿੱਚ ਪ੍ਕਿਾਨਾਂ, ਪ੍ਸਰਿਾਰਕ ਿੰਦੇ਼ਿ, ਿਰੀਦਦਾਰੀ 
ਿੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰ ੀਸਟੰਗ ਕਾਰਡ ਸਲਿਣਾ ਼ਿਾਮਲ ਹੈ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਲਿਣ ਲਈ ਼ਿਾਂਤ ਿਮਾਂ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹ ਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿ਼ਿ ਕਰੋ। ਿਮਤਲ ਿਤ੍ਹ ਾ ਸਜਿਂੇ ਸਕ ਮੇਜ਼, ਬਂੈਚ ਟਾਪ੍ ਜਾਂ ਟਰੇ ਮੱਦਦਗਾਰ 
ਹੈ।

• ਸਲਿਣ ਲਈ ਿਮਾਨ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਸਜਿਂੇ ਸਕ ਰੰਗੀਨ ਪੈ੍ਨੱ ਅਤੇ ਪਂੈ੍ਡਸਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼।

• ਇਿ ਤਂੋ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਸਕ ਉਹ ਸਲਿਣਾ ਼ੁਿਰੂ ਕਰਨ, ਉਿ ਸਲਿਣ ਦੇ ਸਿ਼ੇਿ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹਮੇ਼ਿਾਂ ਮੱਦਦਗਾਰ 
ਿਾਸਬਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਪ੍੍ਰ ਭਾਿੀ ਸਿਚਾਰ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਲਿਣ ਪ੍੍ਰ ਤੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਅੰਦਰ ਆਤਮ-ਸਿ਼ਿਿਾਿ ਪੈ੍ਦਾ 
ਹੋਿੇਗਾ।

• ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਜਿ ਸਿ਼ੇਿ ਉੱਡਤੇ ਸਲਿ ਸਰਹਾ ਹੈ ਉਿ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਿੀਂ ਕੱੁਝ ਤਰਕ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ 
ਅੰ਼ਿ ਸਲਿ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਫਰ ਇਹਨਾਂ ਸਬੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਿਥਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਲਿ ਿਕਦੇ ਹਨ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰੋ ਸਕ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਼ੈਿਲੀਆਂ ਸਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਲਿੇ ਸਜਿਂੇ ਸਕ ਕਲਪ੍ਨਾ, ਿੱਚ ਤਂੋ ਪ੍੍ਰੇ ਸਰਤ ਅਤੇ 
ਰੋਮਾਂਚਕ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰੋ ਸਕ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਿਾਹਹੱਤ ਦੇ ਲੇਿ ਸਲਿੇ ਸਜਿਂੇ ਸਕ ਕਸਿਤਾਿਾਂ, ਛੋਟੇ ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਸਫ਼ਲਮ ਦੀਆਂ 
ਪ੍ਟਕਥਾਿਾਂ।

• ਰਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਿਣ ਦੀ ਼ੁਿਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਕਿੇ ਅਸਜਹੀ ਸਕਤਾਬ ਦਾ ਿਹਾਰਾ ਲਉ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ੀ ਹੈ।

• ਿੋਚ ਜਗਾਉਣ ਿਾਲੇ ਲੇਿ ਸਲਿਣਾ, ਿਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਿਪੂ੍ਰਿਕ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਿੇਗਾ, ਖ਼ਾਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਿਕੂਲ ਸਿੱਚ। ਆਪ੍ਣੇ 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰੋ ਸਕ ਖ਼ਾਿ ਮੱੁਸਦਆਂ ਉੱਪ੍ਰ ਆਪ੍ਣੀ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਿਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਲਿ ਲਿੇ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰੋ ਸਕ ਆਪ੍ਣੇ ਿੱਲਂੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਿਿਾਉਣ ਤਂੋ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭ 
ਕੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਿੱਚ ਼ੋਿਧ ਕਰ ਲਿੇ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਕ ਜੋ ਸਲਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਿਮਝ ਸਿੱਚ ਆਉਦਂਾ ਹੋਿੇ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਿੱਲਂੋ ਸਲਿੇ ਗਏ ਲੇਿ ਸਿੱਚਂੋ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਇੱਕ ਿਧੀਆ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਸਕ ਜੋ ਸਲਸਿਆ ਹੈ ਉਿ ਨੰੁ ਬੋਲ-ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ।

• ਼ਿਬਦਕੋ਼ਿ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਪੈ੍ਸਲੰਗ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਿੱਚ ਮੱਦਦ ਸਮਲਦੀ ਹੈ।

• ਥੀਿੌਰਿ ਦਾ ਿਰਤਂੋ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਼ਿਬਦਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਸਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਕੱੁਝ ਮਜੇ਼ਦਾਰ ਿਤੀਦਵਿੀਆਂ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

• ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸਕਤਾਬਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੱਦੀ/ਿਾਧੂ ਪੇ੍ਪ੍ਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰੋ। ਪੰ੍ਸਨਆਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਿਟੈਪ੍ਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਸਮੰਨੀ 
ਸਕਤਾਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇ ਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਬੁਝਾਰਤਾਂ, ਚੁਟਕਲੇ ਜਾਂ ਸਨਰਦੇ਼ਿ ਸਲਿੋ

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰੋ ਸਕ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਰੱਿੇ ਸਜਿ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਿਾਂ ਨੰੂ ਦਰਜ ਕਰੇ।

• ਸਕਿੇ ਸਕਤਾਬ ਜਾਂ ਸਫ਼ਲਮ ਦੀ ਿਮੀਸਿਆ ਕਰ ਕੇ ਉਿ ਬਾਰੇ ਸਲਿੇ। ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰੋ ਸਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ੍ 
ਅੰ਼ਿਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣਾਿੇ, ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਮ ਸਕਿ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਹਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਿੀ।

• ਇੱਕ ‘ਲੱਭੀ ਕਸਿਤਾ’ ਬਣਾਓ। ਸਕਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਕਸਿਤਾਿਾਂ ਸਿੱਚਂੋ ਬਗੈਰ ਿੋਚੇ ਿਮਝੇ, ਕੋਈ ਿੀ 20 ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਂ ਿਾਕਾਂ਼ਿਾਂ ਨੰੂ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ 
ਲਾਈਨਾਂ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਸਪੱ੍ਛੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿੀਂ ਕਸਿਤਾ ਬਣਾਿੋ। ਿੱਿ-ਿੱਿ ਲਾਈਨਾਂ ਨੰੂ ਜੋੜ੍ਨ ਦੀਆਂ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਿੰਭਾਿਨਾਿਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 
ਅਰਥਾਂ ਸਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਮਜੇ਼ਦਾਰ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਿ਼ਿਾ ਸਦਉ ਸਜਿ ਦੇ ਿਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਪੱ੍ਿ ਹੋਣ, ਸਜਿਂੇ ਸਕ “ਹੋਮਿਰਕ ਉੱਡਤੇ ਪ੍ਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ”। 
ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਹੋ ਸਕ ਦੋਹਾਂ ਪੱ੍ਿਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਿਰੋਧ ਸਿੱਚ ਆਪ੍ਣੇ ਤਰਕ ਦੱਿਦੇ ਹੋਏ ਕੱੁਝ ਪੈ੍ਰ੍ਹੇ  ਸਲਿਣ।

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਸਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਿਲ ਜਾਂ ਸਫ਼ਲਮ ਪੂ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਿ ਨੰੂ ਇਿਦੇ ਜਿਾਬ ਸਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਸਲਿਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਉਹ ਇਿਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਤ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਗ, ਜਾਂ ਸਕਿੇ ਪ੍ਾਤਰ ਦੇ ਸਦ੍ਰ ਼ਿਟੀਕੋਣ ਤਂੋ ਡਾਇਰੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ 
ਲੜ੍ੀ ਸਲਿ ਿਕਦੇ ਹਨ।
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ਦਡਜ਼ੀਟਲ ਦਲਖਣਾ ਅਤੇ ਬਨਾਉਣਾ (Digital writing and creating)

ਹੁਣ ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਚ ਰਸਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਕ ਸਡਜ਼ੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਾਿਰਤਾ ਦੀ ਿਫਲਤਾ 
ਦਾ ਿਭ ਤਂੋ ਿਧੀਆ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਸਹਜ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਿਚਾਰ ਿਾਂਝੇ 
ਕਰਨ, ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਸਿਿਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਿਰਤਂੋ ਕਰ ਿਕੇ।

ਕੱੁਝ ਿਤੀਦਵਿੀਆਂ ਜੋ ਦਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਦਮਲ ਹਨ:

• ਸਕਿੇ ਖ਼ਾਿ ਸਦਲਚਿਪ੍ੀ ਨੰੂ ਸਧਆਨ ਸਿੱਚ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ ਿੈਬੱਿਾਈਟ ਬਨਾਉਣਾ, ਸਜਿਂੇ ਸਕ ਕੋਈ ਼ੌਿਕਂ, ਿਪੋ੍ਰਟਿ ਟੀਮ, ਜਾਂ ਇਸਤਹਾਿਕ 
ਘਟਨਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਦਲਚਿਪ੍ੀ ਜਗਾਉਦਂੀ ਹੈ।

• ਸਕਿੇ ਼ੌਿਕਂ ਜਾਂ ਸਦਲਚਿਪ੍ੀ ਉੱਪ੍ਰ ਬਲੌਗ ਸਲਿਣਾ

• ਸਕਿੇ ਛੋਟੀ ਸਫ਼ਲਮ ਦੀ ਪ੍ਟਕਥਾ ਸਲਿਣਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ ਜਾਂ ਿੀਡੀਓ ਸਰਕਾਰਡਰ ਦਾ ਿਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਿ ਸਫ਼ਲਮ ਨੰ 
ਕੈਮਰੇ ਸਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ। ਿੰਪ੍ਾਦਨ ਿੌਫਟਿੇਅਰ ਦਾ ਿਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਫ਼ਲਮ ਦਾ ਿੰਪ੍ਾਦਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਰਲੇਿ ਬਨਾਉਣੇ।

• ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਪ੍ਟਕਥਾ ਸਲਿਣਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ ਜਾਂ ਸਡਜ਼ੀਟਲ ਿੌਇਿ ਸਰਕਾਰਡਰ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਕੇ ਉਿ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰਡ ਕਰੋ।

• ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਹਾਣੀ ਸਲਿੋ ਅਤੇ ਇਿਨੰੂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ, ਜਾਂ ਿੌਇਿ ਸਰਕਾਰਡਰ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਡ ਕਰੋ। ਮੂਡ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਚ 
(ਿਿਪਂੈ੍ਿ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਡਜ਼ੀਟਲ ਸਫ਼ਲਮ ਿਕੋਰ ਿੰਗੀਤ ਜਾਂ ਿਾਊਡਂ ਇਫੈਕੱਟ ਲੱਡਭੋ।

• ਪ੍ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਮਂੈਬਰਾਂ ਨੰੂ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਜਾਂ ਤਤਕਾਲ ਿੰਦੇ਼ਿ ਿੁਸਿਧਾ ਦਾ ਿਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿੰਦੇ਼ਿ ਭੇਜਣੇ।

• ਸਕਿੇ ਸਨੱਜੀ ਸਦਲਚਿਪ੍ੀ ਿਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ, ਹਾਲ ਹੀ ਸਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਸਰਿਾਰਕ ਛੱੁਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ, ਪ੍੍ਰੈ ਜੇ਼ਨਟੇ਼ਿਨ ਜਾਂ ਿਲਾਈਡ 
ਿਾਫਟਿੇਅਰ ਦਾ ਿਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍੍ਰੈ ਜੇ਼ਨਟੇ਼ਿਨਾਂ ਬਨਾਉਣਾ।

• ਆਿਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਚਲਡਰਨਜ਼ ਟੈਲੀਸਿਜ਼ਨ ਫਾਊਡਂਡੇ਼ਿਨ ਦੇ The Little Lunch App (ਸਦ ਸਲਟਲ ਲੰਚ ਐਪ੍) ਿਰਗੀ ਐਪ੍ ਦੀ 
ਿਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਛੋਟੀ ਸਜਹੀ ਸਫ਼ਲਮ ਬਣਾਓ:  https://actf.com.au/education/resources/id/10429/
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ਿਦਰਵਾਰਕ ਿ੍ਰੋ ਜੈਕਟ
ਪੂ੍ਰੇ ਪ੍ਸਰਿਾਰ ਨੰੂ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ਅਤੇ ਸਲਿਣ ਸਿੱਚ ਼ਿਾਸਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਡਭੋ।

ਕੱੁਝ ਿਦਰਵਾਰਕ ਿ੍ਰੋ ਜੈਕਟ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਦਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

• ਦੋਿਤਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਮਂੈਬਰਾਂ ਨੰੂ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜਣਾ।

• ਪ੍ਸਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦੋਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਿੋ਼ਿਲ ਨੈਟਿਰਸਕੰਗ ਿਾਈਟਾਂ ਉੱਡਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਿੰਦੇ਼ਿ ਸਲਿਣਾ।

• ਸਕਿੇ ਸਕਤਾਬ ਦੀ ਿੀਰੀਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨਾ।

• ਕੋਈ ਨਿੀਂ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ ਸਕਿਂੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਿ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ੜ੍੍ਹੋ ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਿਮਾਗਮ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾਿਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਿਾਂ ਨੰੂ ਸਕਿੇ ਪ੍ਸਤ੍ਰ ਕਾ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਬਲੌਗ ਸਿੱਚ ਸਲਿੋ।

• ਨਾਟਕ ਸਲਿੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਸਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦੋਿਤਾਂ ਲਈ ਪੇ਼੍ਿ ਕਰੋ।

• ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲਮ ਦੀ ਪ੍ਟਕਥਾ ਸਲਿੋ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਮ ਬਣਾਉ।

• ਿਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪ੍ੜ੍੍ਹੋ , ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਬਣਾਉ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਕਿੇ ਿੇਡ ਦੀ ਟੀਮ, ਮਨਪ੍ਿੰਦ 
ਜਾਨਿਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਗਤੀਸਿਧੀ ਲਈ।

• ਼ਿਬਦ-ਿਰਗ ਪ੍ਹੇਲੀਆਂ, ਼ਿਬਦ ਪ੍ਹੇਲੀਆਂ, ਸਦਮਾਗੀ ਕਿਰਤ ਿਾਲੇ ਿਿਾਲ ਅਤੇ ਕਸਿਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰੋ।

• ਰੋਜ਼ਾਨਾ Wordle ਨੰੂ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਸਰਿਾਰ ਸਮਲਕੇ ਸਦਮਾਗ ਲਗਾਓ। ਬੱਸਚਆਂ ਲਈ ਢੱੁਕਿਂੇ ਿੰਿਕਰਣ 
ਔਨਲਾਈਨ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ ਸਜਿਂੇ ਸਕ https://wordlegame.org/wordle-for-kids.

• ਲਾਇਬ੍ਰੇ ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੱਚ ਘੰੁਮ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿੇਿੋ। ਚੈਸਰਟੀ ਿਟੋਰਾਂ ਜਾਂ ਗਰਾਜ ਿੇਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਲਣ ਿਾਲੀਆਂ 
ਿਿਤੀਆਂ ਸਕਤਾਬਾਂ ਨੰੂ ਲੱਡਭੋ।

• ਸਕਤੇ ਘੰੁਮਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਰਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਸਜਿ ਸਿੱਚ ਪ੍ਬਸਲਕ ਟ੍ਰ ਾਂਿਪੋ੍ਰਟ ਦੇ ਟਾਈਮਟੇਬਲ, ਨਕ਼ੇਿ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਂੈ੍ਫਲੇਟ 
਼ਿਾਸਮਲ ਹਨ।
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ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਦਰਆ ਇੱਕ ਘਰ ਬਨਾਉਣਾ
ਿਾਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਰਆ ਹੋਇਆ ਘਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ, ਸਲਿਣ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਿੁਨਣ ਸਿੱਚ ਼ਿਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪ੍੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਿਾਤਾਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਹ ਸਮਲਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਕੁ਼ਿਲਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸਜੰ਼ਦਗੀ ਦਾ 
ਇੱਕ ਮਹੱਤਿਪੂ੍ਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਹਹੱਿਾ ਿਮਝਣ।

ਇੱਕ ਿਾਿਰਤਾ ਿਾਲਾ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਕੱੁਝ ਿੁਝਾਅ ਇੱਥੇ ਸਦੱਡਤੇ ਗਏ ਹਨ:

• ਸਕਤਾਬਾਂ। ਬਹੁਤ ਿਾਰੀਆਂ ਸਕਤਾਬਾਂ। ਬਹੁਤ ਿਾਰੀਆਂ ਸਕਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ਨੰੂ ਇੱਕ ਆਮ ਗਤੀਸਿਧੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ 
ਨਾਲ ਿੇਿੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਿੇਲੇ ਉਿ ਕੋਲ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱੁਝ ਨਿਾਂ ਹੋਿੇਗਾ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾ਼ਿਾ ਨਾਲ ਭਸਰਆ ਹੋਇਆ ਿੌਣ ਦਾ ਕਮਰਾ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉ, ਸਜਿ ਸਿੱਚ ਅੱਿਰ ਅਤੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਿਾਲੇ ਪੋ੍ਿਟਰ 
ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਕਤਾਬਾਂ ਨੰੂ ਸਡਿਪ੍ਲੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਼ੈਿਲਫ ਦਾ ਪ੍੍ਰ ਬੰਧ ਕਰੋ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਗ੍ਹ ਾ ਬਣਾਓ, ਼ਿਾਇਦ ਿਰ੍ਹ ਾਸਣਆਂ ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਿਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਜਿ ਦੇ 
ਨਾਲ, ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰ ਿਕੋ ਸਕ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ਨੰੂ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਭਰੀ ਗਤੀਸਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਸਿੱਚ ਦੇਿੇ।

• ਸਲਿਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਲਿਣ ਦਾ ਿਮਾਨ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਿੱਿ-ਿੱਿ ਪੈ੍ਨੱ ਅਤੇ ਪਂੈ੍ਡਸਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਲਿਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹ ਾ ਦਾ 
ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਹੋਰ ਿੀ ਸਜ਼ਆਦਾ ਸਲਸਿਆ ਕਰੇ। ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈ੍ਨੱ ਅਤੇ ਪਂੈ੍ਡਸਿਲਾਂ ਰੱਿਣ ਦੇ ਲਈ 
ਇੱਕ ਸਿ਼ੇਿ਼ਿ ‘ਸਲਿਣ ਲਈ ਬਕਿਾ’ ਨੰੂ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਲਿਣ ਨੰੂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਿਪੂ੍ਰਨ ਗਤੀਸਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਸਿੱਚ ਿੇਿਦਾ 
ਹੈ।

• ਕਾਲਪ੍ਸਨਕ ਿੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਿਾਮਾਨ (ਪ੍ਰੋਪ੍ਿ) ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪ੍ਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍੍ਰੋ ਜੈਕਟਾਂ (ਚਰੳਡਟ ਪ੍ਰੋਜੲਚਟਿ) ਦੇ ਲਈ ਿਾਮਾਨ 
ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸਲਿਣ ਦੇ ਅਸਭਆਿ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣ ਿਕਦੇ ਹਨ। 

• ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੱੁਝ ਿਕਤ ‘ਪ੍ਰਸਿਾਰਕ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ਦਾ ਿਮਾਂ’, ਿੱਿਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਿੋ, ਸਜਿ ਿੇਲੇ ਪ੍ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਹਰ ਮਂੈਬਰ ਪ੍ੜ੍੍ਹ  ਸਰਹਾ ਹੈ, ਭਾਿਂੇ ਇਕੱਲੇ 
ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਿਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ।

• ਅਕਿਰ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਪ੍ੜ੍੍ਹ  ਜਾਂ ਸਲਿ ਸਰਹਾ ਹੈ।

• ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ ਪ੍ੜ੍੍ਹੋ । ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਿਭ ਤਂੋ ਮਹੱਿਪੂ੍ਰਨ ਤਰੀਸਕਆਂ ਸਿੱਚਂੋ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਸਕ 
ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾੱਡਲ (ਉਦਾਹਰਨ) ਪੇ਼੍ਿ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਆਪ੍ਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ੍ ਨੰੂ ਅਕਿਰ ਪ੍ੜ੍੍ਹਦਾ ਿੇਿਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 
ਉਹ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ – ਅਤੇ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ਨੰੂ, ਸਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਹਹੱਿੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਿਦੇ ਹਨ। ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, 
ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਜੰ਼ਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿੰਬੰਸਧਤ ਹੋਰ ਸਿਅਕਤੀ ਿੀ ਪ੍ੜ੍੍ਹ ਨ ਦੀ ਪ੍੍ਰੇ ਰਣਾ ਦੇ ਿ੍ਰੋ ਤ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ। 
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ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਿੜ੍ਚੋਲ ਕਰਨਾ
ਸਿੱਿਣ ਸਿੱਚ ਪ੍ਸਰਿਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਿਕੂਲ ਸਿੱਚ ਅਤੇ ਉਿ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਿਭ ਤਂੋ ਿਹੀ ਪੂ੍ਰਿ-ਿੂਚਕ ਹੈ।

ਗਸਣਤ ਸਿੱਚ ਼ਿਾਸਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਿ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਕੂਲ ਅਤੇ ਿਕੂਲ ਤਂੋ 
ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਿੱਸਿਆ ਨੰੂ ਿਸਹਯੋਗ ਸਮਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਗਸਣਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਨਾ 
ਿੀ ਼ੁਿਰੂ ਕਰ ਦੇਿੇਗਾ, ਸਜਿਂੇ ਸਕ ਪ੍ਬਸਲਕ ਟ੍ਰ ਾਂਿਪੋ੍ਰਟ ‘ਤੇ ਆਿਾਜਾਈ, ਸਕਿੇ ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰਂੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਕੇ ਿਭ ਤਂੋ ਿਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ 
ਚੁਨਣਾ, ਬਜਟ ਸਤਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਾਣਾ ਪ੍ਕਾਉਣਾ।

ਗਸਣਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿੀ ਇਿ ਦੇ ਮੱੁਲ ਨੰੂ ਿਮਝੇ। ਜੇ ਿਕੂਲ ਸਿੱਚ ਗਸਣਤ ਸਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਿ 
ਆਦਰ਼ਿ ਤਂੋ ਘੱਟ ਿਨ, ਤਾਂ “ਮਂੈ ਿਕੂਲ ਸਿੱਚ ਗਸਣਤ ਸਿੱਚ ਮਾੜ੍ਾ ਿੀ,” ਜਾਂ “ਮੈਨੰੂ ਗਸਣਤ ਪ੍ਿੰਦ ਨਹੀਂ ਿੀ ਸਕਉਡਂਸਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਿਾ ਿੀ” 
ਿਰਗੀਆਂ ਹਟੱਪ੍ਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤਂੋ ਬਚੋ। ਇਿ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਟੱਪ੍ਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਤਂੋ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਿੱਚ 
ਘਾਟਾ ਆਉਦਂਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਦੀਿੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਨਘੜੰ੍ਤ ਸਿਆਲ ਸਬਠਾ ਸਦੰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਲੋਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਗਸਣਤ ਸਿੱਚ ਅੱਛੇ ਜਾਂ ਬੁਰੇ 
ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

ਇਿਦੇ ਉਲਟ, ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਿਕੂਲ ਸਿੱਚ ਗਸਣਤ ਸਿੱਚ ਿਧੀਆ ਪ੍੍ਰਦਰ਼ਿਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਮ ਜਿਾਬ ਜਾਂ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਸਿੱਚ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। 
ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰੋ ਸਕ ਇਿ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਸਕ ਉਹ ਗਸਣਤ ਦੀਆਂ ਿਮੱਸਿਆਿਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਕਿ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ 
ਚਾਹੁਣਗੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਿ਼ਿਿਾਿ ਨੰੂ ਿਧਾਉਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਿਮਝ ਨੰੂ ਿੀ ਡੰੂਘਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਿਕੂਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ੍ ਦੇ ਗਸਣਤ ਦੇ ਅਨੁਭਿਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਹ ਕੀਤੇ ਸਬਨਾਂ, ਇਹ ਪੱ੍ਕਾ ਕਰ ਲਓ ਸਕ ਅੱਜ ਗਸਣਤ, ਰੱਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੱਿਣ ਦੇ ਨਾਲ 
ਿੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਿਦਾ। ਅੱਜ, ਜੋ਼ਰ ਇਿ ਚੀਜ਼ ਉੱਡਤੇ ਹੈ ਸਕ ਪ੍ਛਾਸਣਆ ਜਾਿੇ ਸਕ ਇੱਕ ਜਿਾਬ ਤੱਕ ਪ੍ਹੰੁਚਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ 
ਿਮਝਾ ਿਕਣਾ ਸਕ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਤੁਿੀਂ ਚੁਸਣਆ, ਉਿ ਨੰੂ ਤੁਿੀਂ ਸਕਿਂੇ ਅਤੇ ਸਕਉ ਂਚੁਸਣਆ।

ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਸਣਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਨਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸਜਹੀਆਂ ਕਈ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਿੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ 
ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਚ ਼ਿਾਸਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਿੇਲੇ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਿ ਰੱਿਣਾ ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ 
ਗਸਣਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਗਸਣਤ ਿੰਬੰਧੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍੍ਰ ਸਕਸਰਆ ਉੱਡਤੇ ਜੋ਼ਰ ਸਦਉ ਨਾ ਸਕ ਨਤੀਜੇ ਉੱਡਤੇ।
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ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਨਣਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਦਣਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਝਾਉਣ ਦੇ ਦਵੱਚ ਖੇਡਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਹਵਾਨ ਦਖਡਾਰੀ 
ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਿਣੀ ਮਨਿਸੰਦ ਖੇਡ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਖੇਡਣ ਵੇਲੇ ਿੱੁਛਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੱੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ:

• ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪ੍ਿੰਦ ਿੇਡ ਦੇ ਸਿੱਚ ਿਕੋਰ ਸਕਿਂੇ ਟੈਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਟੈਲੀ ਦੇ ਉੱਪ੍ਰ ਕੀ ਗਸਣਤ ਪੇ਼੍ਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

• ਹੋਰ ਿੇਡਾਂ ਸਿੱਚ ਿਕੋਰ ਸਕਿਂੇ ਟੈਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਸਨਿ, ਗੋਲਫ, ਸਕ੍ਰ ਕੇਟ, ਨੈਟੱਬਾਲ, ਫੱੁਟਬਾਲ?

• ਿਕੋਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ੍ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਿੀਂ ਸਕਿ ਗਸਣਤ ਦਾ ਿਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਹੋ?

• ਿਭ ਤਂੋ ਸਿਿਰ ‘ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਕਿਂੇ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

• ਿਕੋਰ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਹਨ?

• ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪ੍ਿੰਦ ਿੇਡ, ਸਮੰਟਾਂ ਅਤੇ ਿਸਕੰਟਾਂ ਦੇ ਸਹਿਾਬ ਨਾਲ ਸਕੰਨੀ ਦੇਰ ਚਲਦੀ ਹੈ? ਿੇਡ ਦੇ ਸਿੱਚ ਿਕਤ ਸਕਿ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿੰਸਡਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਧ ਸਿੱਚ, ਚੌਥੇ ਹਹੱਿੇ ਸਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ?

• ਿੇਡਣ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਕਿ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੋਸਨਆਂ ਅਤੇ ਕੋਣਾਂ (ੳਨਗਲੲਿ) ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋ।

• ਿੇਡਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਿੇਤਰਫਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਿੀਂ ਸਕਿ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਿਕਦੇ ਹੋ?

• MCG ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਥਾਨਕ ਿੇਡ ਮੈਦਾਨ ‘ਤੇ ਸਕੰਨ੍ਹ ੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਪ੍ਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਿ ਦਾ ਸਹਿਾਬ ਸਕਿ 
ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ?
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ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਣਾ
ਦਕਉਤਂਦਕ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਦਣਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਸਮ ਇੱਕ ਦਬਹਤਰੀਨ ਦਵਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਇਿ ਿੈਬੱਿਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ  http://www.bom.gov.au/vic/

• ਆਪ੍ਣੇ ਿਥਾਨਕ ਮੌਿਮ ਦੀਆਂ ਿਸਥਤੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰ ਾਫਡ ਸਰਕਾਰਡ ਰੱਿਣ ਲਈ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸਮਣਤੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਗੇਜ 
ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰੋ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪੱੁ੍ਛੋ ਸਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਿੱਧ ਤਂੋ ਿੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਂੋ ਘੱਟ ਤਾਪ੍ਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਚ ਸਕੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਸਜਹਾ ਰੂਪ੍ ਜਾਂ 
ਰਚਨਾ ਜਾਂ ਮੌਿਮ ਦੇ ਬਦਲਾਿ ਦੇ ਕੋਈ ਰੁਝਾਨ ਦੇਿ ਪ੍ਾ ਰਹੇ ਹਨ?

• ਮੌਿਮ ਦਾ ਿੱਤ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਪੂ੍ਰਿ-ਅਨੁਮਾਨ ਸਕਤਂੋ ਲੱਭ ਲਉ, ਅਤੇ ਸਫਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਅਿਲੀ ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਸਰਕਾਰਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਫਰ ਇਿ ਦੀ 
ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ। ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪੱੁ੍ਛੋ ਸਕ ਕੀ ਪੂ੍ਰਿ-ਅਨੁਮਾਨ ਿਹੀ ਿੀ? ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪੱੁ੍ਛੋ ਸਕ ਉਹ ਕੀ ਿਮਾਨਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਿੇਿ ਿਕਦੇ ਹਨ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਦੂਿਰੇ ਇਲਾਸਕਆਂ ਦੇ ਮੌਿਮ ਦੇ ਸਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਇਿ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਿਾਿਤੇ ਮੌਿਮ ਸਿਭਾਗ 
ਦੀ ਿੈਬੱਿਾਈਟ ਉੱਡਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਿਰਤਂੋ ਕਰੋ। ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪੱੁ੍ਛੋ ਸਕ ਦੂਿਰੇ ਇਲਾਸਕਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਡਥੇ ਸਕੰਨਾ 
ਮੀਂਹ ਪਂੈ੍ਦਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਹੋ ਸਕ ਦੂਿਰੇ ਇਲਾਸਕਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਦੇ ਸਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ। ਮੀਂਹ 
ਘਟਣ ਜਾਂ ਿਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਪ੍੍ਰ ਭਾਸਿਤ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ?
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ਖਾਣਾ ਿਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਵਿੀਆਂ (ਰੈਦਸਿੀ) ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ
ਖਾਣਾ ਿਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਿਦਣਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਿਣ, ਵਕਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਦਾ ਿਦਣਤ ਦਾ ਸਬਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ 
ਿ੍ਰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੱੁਝ ਿਤੀਦਵਿੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਿਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦਕ ਤੁਸੀ ਂਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਦਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

• ਿਾਣਾ ਪ੍ਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ੜ੍੍ਹੋ  ਅਤੇ ਭਾਗ, ਸਮਲੀਲੀਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰ ਾਮਾਂ ਦੇ ਿਰਤਂੋ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ 
ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਹਤ ਕਰੋ ਸਕ ਉਹ ਮਾਪ੍ਣ ਦੇ ਕੱਪ੍ ਅਤੇ ਚਮਸਚਆਂ ਦਾ ਿਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਹੀ ਮਾਪ੍ ਕਰੇ।

• ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਸਕ ਸਕਿ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਿੀਂ ਸਕਿੇ ਰੈਸਿਪ੍ੀ ਨੰੂ ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਦੁਗਣਾ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਰੈਸਿਪ੍ੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪ੍ੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਹਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸਕਉ ਂਅਤੇ ਸਕਿ ਿੇਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪੈ੍ ਿਕਦੀ ਹੈ, 
ਇਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

• ਰੈਸਿਪ੍ੀ ਦੇ ਉੱਡਤੇ ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਅਤੇ ਬਨਾਉਣ ਸਿੱਚ ਲੱਗਣ ਿਾਲੇ ਿਮਂੇ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰੋ।ਿੱਿ-ਿੱਿ ਰੈਸਿਪ੍ੀਆਂ ਦਾ ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਅਤੇ ਬਨਾਉਣ ਸਿੱਚ 
ਲੱਗਣ ਿਾਲਾ ਿਮਾਂ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਸਕਉ ਂਹੰੁਦਾ ਹੈ ਇਿ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

• ਰੈਸਿਪ੍ੀ ਨੰੂ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਣ ਿਾਲੇ ਿਾਰੇ ਿਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ। ਇਿ ਦੀ ਤੁਲਨਾ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਅਿਲ ਕੀਮਤ 
ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪੱੁ੍ਛੋ ਸਕ ਕੀ ਉਹ ਕੀ ਿੋਚਦਾ ਹੈ ਸਕ ਿਮੱਗਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਿਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਬਹਤਰ ਿੀ ਜਾਂ 
ਟੇਕਅਿੇ ਲੈਣਾ।

• ਰੈਸਿਪ੍ੀ ਸਿੱਚ ਿਰਤਂੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਿਟ ਸਤਆਰ ਕਰ ਲਉ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪੂ੍ਰਾ ਸਲਿੋ – ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ, 
ਲੀ ਤਂੋ ਲੀਟਰ, ਸਮਲੀ ਤਂੋ ਸਮਲੀਲੀਟਰ, ਟਿਪ੍. ਤਂੋ ਟੀ-ਿਪੂ੍ਨ, ਟਬਿਪ੍. ਤਂੋ ਟੇਬਲ-ਿਪੂ੍ਨ 

• ਿੁਪ੍ਰਮਾਰਕੀਟ ਸਿੱਚ ਸਮਲ ਰਹੀਆਂ ਿਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ, ਮਾਰਸਕਟ ਸਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿਕਰੇਤਾ ਕੋਲਂੋ ਸਮਲ ਰਹੀਆਂ 
ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਕੇ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰੋ।
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ਕੈਟਾਲਾਿ (catalogue) ਿੜ੍੍ਹੋ
ਿੈਸੇ ਅਤੇ ਿ੍ਰ ਦਤਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਦਣਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵੱਚ ਸੁਿਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਕੈਟਾਲਾਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਕੱੁਝ ਸਵਾਲ ਦਦੱਤਤੇ ਿਏ ਹਨ ਜੋ ਦਕ ਤੁਸੀ ਂਿੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ:

• ਕੈਟਾਲਾਗ ਸਿੱਚਂੋ ਤੁਿੀਂ $40 ਨੰੂ ਸਕਿ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚੋਗੇ? $40 ਸਿੱਚ ਤੁਿੀਂ ਸਕੰਨੇ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ?

• ਕੈਟਾਲਾਗ ਸਿੱਚਂੋ ਪੰ੍ਜ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਨੰੁ ਚੁਣ ਲਉ ਅਤੇ ਇਿ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਸਹਿਾਬ ਲਗਾਉ ਸਕ ਜੇ 50% ਦੀ ਿੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਸਕੰਨੀ 
ਹੋਿੇਗੀ। ਪੰ੍ਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਜੋੜ੍ ਉੱਡਤੇ 50% ਘਟਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਸਫਰ ਹਰ ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਾਦ ਨੰੂ 50% ਘਟਾ ਕੇ ਸਫਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਜੋੜ੍ ਕਰਨ ਸਿੱਚ 
ਕੀ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਆਿੇਗਾ?

• ਕੈਟਾਲਾਗ ਸਿੱਚ ਿੇਲ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਿਭ ਤਂੋ ਸਜ਼ਆਦਾ ਸਕਫ਼ਾਇਤੀ ਚੀਜ਼ ਸਕਹੜ੍ੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਕਾਰਨ ਿਮਝਾ ਿਕਦੇ ਹੋ?

• ਿੱਿਰੇ-ਿੱਿਰੇ ਕੈਟਾਲਾਗਾਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿੱਿ-ਿੱਿ ਿਟੋਰਾਂ ਸਿੱਚ, ਸਕਿੇ ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ। ਇਿ ਦੇ ਨਾਲ 
ਤੁਿੀਂ ਕੀ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਇਆ?

• ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੱਡਭੋ ਸਜੱਥੇ ਇੱਕ ਤਂੋ ਿੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਹੈ। ਗਣਨਾ ਕਰੋ ਸਕ ਅਸਜਹਾ ਕਰਨਾ ਅਿਲ ਸਿੱਚ ਸਕੰਨੀ ਪੈ੍ਿੇ ਬਚਾਏਗਾ।

• ‘ਸਿਚਾਰ ਕਰੋ ਸਕ ਸਕਿੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ 10% ਅਤੇ ਸਫਰ 20% ਸਕਿਂੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਅਸਜਹਾ ਪੈ੍ਟਰਨ ਹੈ ਜੋ 10% ਦੇ ਗੁਣਜ ਸਿੱਚ 
ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਆਿਾਨ ਬਣਾਿੇਗਾ?’

ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ (Travel timetables)

ਇੱਥੇ ਕੱੁਝ ਸਵਾਲ ਦਦੱਤਤੇ ਿਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਂੇ ਦੇ ਦਿਆਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੱਦਸਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੰੂ ਦਬਹਤਰ ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਨ:

• ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਇਹ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਸਕ ਇਿ ਿਮਂੇ ਿਾਰਣੀ ਦਾ ਼ੁਿਰੂਆਤੀ ਸਬੰਦੂ ਸਕੱਥੇ ਹੈ?

• ਇਿ ਰੂਟ ਉੱਡਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਿਭ ਤਂੋ ਪ੍ਸਹਲਾ ਅਤੇ ਿਭ ਤਂੋ ਅਿੀਰਲਾ ਿੇਲਾ ਕੀ ਹੈ?

• ਇਿ ਪੂ੍ਰੇ ਰਿਤੇ ਉੱਡਤੇ ਿਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਚ ਕੁਲ ਸਕੰਨਾਂ ਿਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

• ਇਿ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਪ੍ਰ ਕੁਲ ਸਕੰਨੇ ਿਟੌਪ੍ (ਅੱਡਡੇ) ਹਨ?

• ਜੇ ਿਾਰੇ ਿਟੌਪ੍ ਨਾ ਰੁਸਕਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਿਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਣ ਿਾਲੇ ਿਮਂੇ ਸਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਂੈ੍ਦਾ ਹੈ?

• ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੂਿਰੇ ਸਿਕਲਪ੍ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਸਕਫ਼ਾਇਤੀ ਹੈ?

• ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਭ ਤਂੋ ਿਧੀਆ ਰੂਟ ਸਕਹੜ੍ਾ ਹੈ? ਤੁਿੀਂ ਇਹ ਸਕਉ ਂਿੋਚਦੇ ਹੋ?

• ਟ੍ਰੇ ਹਨੰਗ ਦੇ ਲਈ ਿਮਂੇ ਸਿਰ ਪ੍ਹੰੁਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕੰਨੇ ਿਜੇ ਸਨਕਲਣਾ ਪ੍ਿੇਗਾ?
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ਿੈਸਾ ਸੰਭਾਲਣਾ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੱਲ ਹੈ ਦਕ ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਦਹਤ ਕਰੋ ਦਕ ਿੈਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ, ਿੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਦਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦਕ ਉਹ ਿੈਸਾ ਦਕਵਂੇ ਖਰਚਦੇ ਹਨ? ਇੱਥੇ ਕੱੁਝ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਿਤੀਦਵਿੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਿਈਆਂ ਹਨ:

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਹ ਸਹਿਾਬ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰੋ ਸਕ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕੰਨੇ ਪੈ੍ਿੇ ਿਾਪ੍ਿ ਸਮਲਣਗੇ।

• ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਸਰਿਾਰਕ ਯਾਤਰਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਕਿੇ ਥੀਮ ਪ੍ਾਰਕ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿੱਚ 
਼ਿਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਆਿਾਜਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਐਂਟਰੀ ਸਟਕਟ, ਿਾਣਾ-ਪ੍ੀਣਾ ਅਤੇ ਆਿਾਜਾਈ।

• ਤੋਹਸਫ਼ਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੋਿੇ, ਉਿ ਦੇ ਲਈ ਪੈ੍ਿਾ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਸਹਿਾਬ 
ਲਗਾਉ ਸਕ ਜੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਥੋੜ੍੍ਹ ੀ ਮਾਤਰਾ ਸਿੱਚ ਕੱੁਝ ਪੈ੍ਿੇ ਸਮਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੈ੍ਿਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਕੰਨਾ ਿਕਤ ਲੱਗੇਗਾ।

• ਪ੍ਾਕੇਟ ਮਨੀ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ, ਪ੍੍ਰ ਤੀ਼ਿਤ ਦੇ ਸਹਿਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ, 5% ਿਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਕੰਨੇ 
ਪੈ੍ਿੇ ਬਣਨਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਿਧਾਉਣ ਨਾਲਂੋ ਸਜ਼ਆਦਾ ਿਧੀਆ ਹੈ?

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪ੍ਾਕੇਟ ਮਨੀ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਦਨ ਦੀ ਮਨੀ ਦਾ ਕੱੁਝ ਪ੍੍ਰ ਤੀ਼ਿਤ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਿਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਹਿਾਬ ਲਗਾਉ 
ਇਹ ਸਕੰਨਾ ਪੈ੍ਿਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੰਨਾ ਪੈ੍ਿਾ ਹੋਣਾ ਿੀ, ਜੇ ਤੁਿੀਂ 40% ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਹੰੁਦਾ?

• ਅਿਬਾਰ ਪ੍ੜ੍੍ਹੋ  ਜਾਂ ਿਬਰਾਂ ਿੇਿੋ। ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਸਕ ਼ੇਿਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾਿ ਸਕਉ ਂਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ?
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ਭਾਿ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ
ਭਾਿ ਕੱਢਣਾ (Fractions), ਿਦਣਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦਵਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਦਜੰ਼ਦਿੀ ਨਾਲ ਦਸੱਿਾ ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਦਸਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ 
ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀ ਂਭਾਿ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਆਨ ਦਾ ਵਰਤਂੋ ਹਰ ਵਕਤ ਕਰਦੇ ਰਦਹੰਦੇ ਹਾਂ।

ਭਾਗ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਗਸਣਤ ਿਾਲੀ ਭਾ਼ਿਾ ਦਾ ਿਰਤਂੋ ਕਰ ਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਸਹਯੋਗ ਸਦਉ।ਇੱਥੇ ਕੱੁਝ ਗਸਣਤ ਦੀ ਭਾ਼ਿਾ ਦੇ 
਼ਿਬਦ ਸਦੱਡਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਰਤਂੋ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਅੰਦਸ਼ਕ/ਦਭੰਨ - ਪੂ੍ਰਨ ਅੰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਿੀ ਹਹੱਿਾ, ਿਮੂਹ ਜਾਂ ਿੰਸਿਆਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 4/5) 

ਅੰਸ਼ - ਪੂ੍ਰਨ ਅੰਕ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਿੰਸਿਆਂ ਨੰੂ ਦਰਿਾਉਦਂਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅੰ਼ਿ 4/5 ਸਿੱਚ, ਹੇਠਲਾ ਅੰਕ 4 ਹੈ)

ਹਰ - ਇਹ ਸਦਿਾਉਦਂਾ ਹੈ ਸਕ ਪੂ੍ਰਨ ਅੰਕ ਨੰੂ ਸਕੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਸਿੱਚ ਿੰਸਡਆ ਸਗਆ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਭੰਨ 4/5 ਸਿੱਚ, 5 ਹਰ ਹੈ)

ਸਹੀ ਦਭੰਨ - ਜਦਂੋ ਅੰ਼ਿ ਦਾ ਮੱੁਲ ਹਰ ਤਂੋ ਘੱਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 3/5)

ਇਮਿ੍ਰੌ ਿਰ ਿ੍ਰੈ ਕਸ਼ਨ (Improper fraction) – ਜਦ ਸਨਊਮੀਰੇਟਰ, ਡੀਨੌਮੀਨੇਟਰ ਨਾਲਂੋ ਿੱਡਾ ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਉਿਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਿੇ (ਉਦਾਹਰਨ 
ਦੇ ਲਈ, 5/3)

ਇਕੂਈਵੇਲਂੈਟ ਿ੍ਰੈ ਕਸ਼ਨ (Equivalent fraction) – ਭਾਗ ਸਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੱੁਲ ਜਾਂ ਰਕਮ ਹੋਿੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ, 2/3 = 4/6)

ਦਮਸ਼ਰਤ ਸੰਦਖਆਂ - ਇੱਕ ਪੂ੍ਰਨ ਿੰਸਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰ਼ਿ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 1 1/2)

ਬੱਚੇ ਸਿੱਿਣਾ ਼ੁਿਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਕ ਪੂ੍ਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸਮਆਨ ਕਈ ਿਾਰੇ ਨੰਬਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਹ ਿਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਨੰਬਰ 
ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਪ੍੍ਰ ਭਾਿੀ ਮਾਡਲ ਹੈ:

0 3/4 1 2

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੰ਼ਿਾਂ, ਦ਼ਿਮਲਿ, ਅਨੁਪ੍ਾਤ ਅਤੇ ਪ੍੍ਰ ਤੀ਼ਿਤ ਦੇ ਸਿਚਕਾਰ ਿਬੰਧਾਂ ਦੀ ਿਮਝ ਿੀ ਸਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਼ੁਿਰੂ ਕਰ ਸਦੰਦਾ ਹੈ।
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ਡੈਸੱੀਮਲ (ਦਸ਼ਮਲਵ) (Decimals) – ਇੱਕ ਅੰ਼ਿ ਜੋ ਸਕ ਸਕਿੇ ਪੂ੍ਰੇ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦਿ (ਦਿਿਂੇ), ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਿੌ (ਿੌਿਂੇ) ਹਹੱਸਿਆਂ 
ਅੰਦਰ ਿੰਡ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੂ੍ਰੇ 100 ਪੈ੍ਨੱਾਂ ਸਿੱਚਂੋ 75 ਲਾਲ ਪੈ੍ਨੱਾਂ ਨੰੁ 0.75 ਜਾਂ .75 ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਲਸਿਆ ਜਾ 
ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਰੇਸ਼ੋ (ਅਨੁਿਾਤ) (Ratio) – ਦੋ ਜਾਂ ਉਿ ਤਂੋ ਸਜ਼ਆਦਾ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਆਪ੍ਿ ਸਿੱਚ ਤੁਲਨਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਟੋਰੇ ਸਿੱਚ 3 
ਿੇਬ ਅਤੇ 4 ਨਾ਼ਿਪ੍ਤੀਆਂ ਹਨ। ਿੇਬਾਂ ਦੀ ਨਾ਼ਿਪ੍ਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਪ੍ਾਤ ਨੰੂ 3:4 ਦੇ ਰੂਪ੍ ਸਿੱਚ ਸਲਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਿ੍ਰ ਤੀਸ਼ਤ (Percentage) – 100 ਸਿੱਚਂੋ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਹੱਿੇ ਿਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ, 100 ਬਟਨਾਂ ਦੇ ਿੰਗ੍ਰ ਸਹ ਸਿੱਚਂੋ, 75 
ਲਾਲ ਹਨ। ਇਿ ਨੰੂ 75 ਪ੍੍ਰ ਤੀ਼ਿਤ ਜਾਂ 75% ਦੇ ਰੂਪ੍ ਸਿੱਚ ਸਲਸਿਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿੱਲ ਕਰੋ ਦਕ ਤੁਸੀ ਂਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਵੱਚ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਦਕਵਂੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ 
ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਭੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਿਾ।ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਵੱਚਂੋ ਕੱੁਝ ਦਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ 
ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਦਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ:

• ਿੰਤਰੇ ਨੰੂ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਮੈਨੰੂ ਅੱਧ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਹੱਿਾ ਸਿਿਾ ਿਕਦੇ ਹੋ?

• ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਿੇਬ ਨੰੂ ਕੱਟ ਕੇ ਛੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਹੱਿੇ ਬਣਾ ਿਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਹਹੱਿਾ, ਪੂ੍ਰੇ ਿੇਬ ਦਾ ਸਕੰਨਿਾਂ ਫ੍ਰੈ ਕ਼ਿਨ ਹੈ? ਚਾਰ ਟੁਕੜੇ੍? ਤੁਿੀਂ ਇਹ 
ਸਕਿਂੇ ਕਸਹ ਿਕਦੇ ਹੋ?

• ਗਲਾਿ ਦਾ ਸਕੰਨਾ ਪ੍੍ਰ ਤੀ਼ਿਤ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਭਸਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਗਲਾਿ ਸਿੱਚ ਪ੍ਾਣੀ ਅਤੇ ਹਿਾ ਦਾ ਅਨੁਪ੍ਾਤ ਕੀ ਹੈ?

• ਘੜ੍ੀ ਦੇ ਕਾਂਟੇ, ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਘੰਡਟੇ ਦਾ ਿਕਤ ਸਕਿ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਿਾਉਦੇਂ ਹਨ? ਿਕਤ ਦੱਿਦੇ ਿੇਲੇ ਅਿੀਂ ‘ਪੌ੍ਣੇ’ ਼ਿਬਦ ਦੀ ਿਰਤਂੋ 
ਸਕਉ ਂਕਰਦੇ ਹਾਂ?

• ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਤੌਲੀਏ ਨੰੂ ਸਤੰਨ ਿਾਰ ਬਰਾਬਰ ਮੋੜ੍ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਕਹੜ੍ਾ ਅੰ਼ਿ ਦਰਿਾਉਦਂਾ ਹੈ?

ਔਨਲਾਈਨ ਜੁੜ੍ਨਾ
ਇੱਥੇ ਕੱੁਝ ਹੋਰ ਉਪ੍ਯੋਗੀ ਿੈਬੱਿਾਈਟਾਂ ਸਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰਂੋ ਜਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇ ਰੀ ਸਿੱਚ ਦੇਿ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ 
ਸਿੱਚਂੋ ਕਈ, ਿੱਿ-ਿੱਿ ਉਪ੍ਕਰਨਾਂ ਉੱਡਤੇ, ਬਤੌਰ ਐਪ੍ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ:

• https://fuse.education.vic.gov.au (select Early Childhood or Primary Students 
tabs)

• http://splash.abc.net.au

• http://www.ictgames.com/resources.html

• https://www.scratchjr.org/

• https://www.kodable.com/parents
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