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ਇਸ ਜਕਤਾਬਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਇਹ ਵਕਤਾਬਚਾ 11 ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ 30 ਮਹੀਵਨਆਂ ਤਿੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ
ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਿਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ
ਵਸਹਤ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ।
ਛੋਟੇ ਬਿੱਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵਸਿੱਖਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਬਿੱਚੇ ਨੂੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਵਜਕ ਵਿਆਨ, ਪਰਸਪਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਹਨਰਾਂ
ਵਿਿੱਚ ਮਸ਼ਵਕਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਵਰਆਂ ਤੋਂ ਵਸਿੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਵਜਕ ਵਿਆਨ, ਪਰਸਪਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਵਕਲਾਂ ਵਿਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਘਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਦੇ ਕਦਾਈ,ਂ ਜਾਂ ਬੇ-ਇਕਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਅਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੂੰ ਪਰਕ
ਨਾਮ ਨੂੂੰ ਹੂੰ ਗਾਰਾ ਭਰਨਾ
‘ਿੇਖਣ’ ਿਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਮਾਉਣਾ
ਸੂੰ ਕੇਤ, ਤਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ
ਦੂਸਵਰਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ
ਖੇਡਣ ਦਾ ਵਿਖਾਿਾ
ਦੂਸਵਰਆਂ ਨੂੂੰ ਵਖਡਾਉਣੇ ਵਿਖਾਉਣੇ
ਮਸਕਰਾਹਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ
ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ।

ਹਰੇਕ ਬਿੱਚਾ ਿਿੱਖਰਾ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਦਲਚਸਪੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸਿੱਖਣ ਦੇ ਢੂੰ ਗਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸਾਿਾਰਣ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਇਕ
ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਿਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਹਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Page 3

ਜਿਸ਼ਾ-ਸਚੀ
ਇਸ ਜਕਤਾਬਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ......................................................................... 3
ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ....................................................................................... 6
ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖਣੀ ਅਤੇ ਜਟੱ ਪਣੀ ਕਰਨਾ ................................................................................. 6
ਿਰਨਣ ਕਰੋ ਜਕ ਕੀ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ ................................................................................... 6
ਉਦਾਹਰਣ ਿਿੋਂ ਿਿਾਏ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ:

.................................................................... 6

ਿੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਕਜਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱ ਗੇ ਿਿਾਓ ................................................................ 7
ਸਿਾਲ ਪੁੱ ਛੋ ..................................................................................................... 7
ਗੱ ਲਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ – ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿੱ ਚ ਜਲੂੰਕ .......................................................................... 7

ਜਿਖਾਓ ............................................................................................ 8
ਉਹ ਜਿਖਾਓ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱ ਚੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ

............................................................... 8

ਉਹ ਬੋਲੋ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਜਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਨਕਲ ਕਰੇ ............................................................ 8
ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਰਤੋ ............................................................................................. 8
ਇਸ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਿਰਤੋ

................................................................................... 9

ਤਸਿੀਰਾਂ ਿਰਤੋ ................................................................................................. 9
ਜਿਖਾਉਣ ਲਓ ਸੁਝਾਅ – ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿੱ ਚ ਜਲੂੰਕ

...................................................................... 9

ਖੇਡੋ ............................................................................................... 10
ਗੱ ਲ ਬਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਜਖਡਾਉਜਣਆਂ ਜਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:.............................................. 10
ਇਕੱ ਠੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਿਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

......................................................... 11

ਖੇਡਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ – ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿੱ ਚ ਜਲੂੰਕ .......................................................................... 11

ਗਾਓ ............................................................................................. 12
ਗਾਣੇ ਿੋ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲਈ ਉਜਚੱ ਤ ਹਨ ....................................................................... 12
ਹਰਕਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਗਾਣੇ............................................................................... 13
ਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ – ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿੱ ਚ ਜਲੂੰਕ

Page 4

...................................................................... 13

ਪੜ੍ਹੋ............................................................................................... 14
12 ਮਹੀਜਨਆਂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਆਦਾ ਉਮਰ ਿਾਜਲਆਂ ਿਾਸਤੇ ਉਜਚੱ ਤ ਜਕਤਾਬਾਂ............................................... 14
24 ਮਹੀਜਨਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਉਮਰ ਿਾਜਲਆਂ ਿਾਸਤੇ ਉਜਚੱ ਤ ਜਕਤਾਬਾਂ ........................................ 15
ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ – ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿੱ ਚ ਜਲੂੰਕ ....................................................................... 15

ਿਿੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ – ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿੱ ਚ ਜਲੂੰਕ .................................................. 16
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਜਿੱ ਚ ਜਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ................................ 16
ਿਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਸਜਹਯੋਗੀ ਸਮਹ ............................................................................... 16
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ .............................................................................. 17
ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨਾਂ

............................................................................................ 17

ਹਿਾਲੇ ........................................................................................... 18

Page 5

ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ
ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਵਮਲਦੀ ਹੈ:
• ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ
• ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ
• ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ।

ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖਣੀ ਅਤੇ ਜਟੱ ਪਣੀ ਕਰਨਾ
ਵਜਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੋ ਕਾਂ, ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਿੱਚ ਤਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਵਦਲਚਸਪੀ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ ਉਸ
ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰੋ।

ਿਰਨਣ ਕਰੋ ਜਕ ਕੀ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰੋ।
ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ, ਵਖਡਾਉਣਾ ਗਿੱਡੀ ਨੂੂੰ ਦਿੱਿ ‘ਵਪਆਉਂਦੇ’ ਹੋਏ, ਕਹੋ ਵਕ ‘ਗਿੱਡੀ ਭਿੱਖੀ ਹੈ, ਗਿੱਡੀ ਖਾਣਾ ਖਾ
ਰਹੀ ਹੈ’।
ਵਜਹੜੀਆਂ ਆਿਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਦਹਰਾਓ।
ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਿਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਕੋ ਅਤੇ ਿੇਖਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਵਕ ਕੀ ਤਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਨੇ ਹੂੰ ਗਾਰਾ
ਭਵਰਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਤਸੀਂ ਵਕਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਿਿੋਂ ਿਿਾਏ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ:
• ‘ਿੇਖੋ, ਰੇਲ ਗਿੱਡੀ’
• ‘ਇਹ ਇਕ ਕੁੱ ਤਾ ਹੈ’
• ‘ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ੂ ਜਕਤਾਬ ਵਦਓ’।
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ਿੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਕਜਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱ ਗੇ ਿਿਾਓ
ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ:

• ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ – ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲਿੱਵਗਆਂ ਵਸਰਫ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਿਰਤੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ
ਤੇ, ‘ਪੀਓ’

• ਇਕ-ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ - ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲਿੱਵਗਆਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਿਰਤੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ‘ਹੋਰ
ਪੀਣਾ?’

• ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ - ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲਿੱਵਗਆਂ ਵਤੂੰ ਨ ਸ਼ਬਦ ਿਰਤੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ‘ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ
ਪੀਣਾ?’।

ਸਿਾਲ ਪੁੱ ਛੋ
ਸਿਾਲ ਪਿੱਛ ਕੇ ਅਤੇ ਵਫਰ ਰਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂੂੰ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ।

ਜਚੱ ਤਰ: ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੂੰ ਨਹਾਂ ਿੱ ਲ ਮੈਂ ਿੇਖਦਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਦੇ ਬਾਰੇ
ਗੱ ਲ ਕਰੋ।

ਵਚਿੱਤਰ Raising Children Network ਤੋਂ ਿੂੰ ਨਿਾਦ ਸਵਹਤ <raisingchildren.net.au>

ਗੱ ਲਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ – ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿੱ ਚ ਜਲੂੰਕ
ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨਾਲ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਿੱਚ ਗਿੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤਹਾਨੂੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਸਿੱਵਖਆ ਅਤੇ
ਵਸਖਲਾਈ ਿੈਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਮਾਵਪਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ <http://bit.ly/2XhrIdt>
ਰੇਵਜ਼ੂੰ ਗ ਵਚਲਡਰਨ ਨੈਟਿਰਕ ਉਪਰ ਬਹ-ਭਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੂੂੰ ਿਿੱਡੇ ਕਰਨਾ <http://bit.ly/2Gp02hp>
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ਜਿਖਾਓ
ਵਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੂੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਮਲਦੀ ਹੈ:
• ਵਿਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵਸਿੱਖਣ ਲਈ
• ਸਮਝ ਨੂੂੰ ਿਿਾਉਣ ਲਈ
• ਨਿੇਂ ਹਨਰ ਵਸਿੱਖਣ ਲਈ।
ਉਹ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵਕ ਤਸੀਂ ਵਕਸ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ,ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਵਸਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਿਟਾਂਦਰੇ ਵਿਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਿੱਥੇ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਵਜੂੰ ਨਹਾਂ ਨਾਲ ਤਸੀਂ ਇਹ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਉਹ ਜਿਖਾਓ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱ ਚੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ
ਬਿੱਚੇ ਦੂਸਵਰਆਂ ਨੂੂੰ ਿੇਖ ਕੇ ਵਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਤਹਾਡੇ ਿਿੱਲ ਿੇਖ ਵਰਹਾ ਹੋਿੇ, ਇਕ ਕੂੰ ਮ ਨੂੂੰ
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਕਵੜਆਂ ਵਿਿੱਚ ਿੂੰ ਡ ਵਦਓ ਅਤੇ ਪੜਾਅ-ਦਰ-ਪੜਾਅ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਵਦਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਿੇਖ ਸਕਣ ਵਕ ਤਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ, ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂੂੰ ਵਕਤਾਬ ਦੇ ਸਫੇ ਵਕਿੇਂ ਪਲਟਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਵਕ ਵਕਤਾਬ ਵਕਿੇਂ ਪੜਹਨੀ ਹੈ। ਤਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਥ ਫੜਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਿੀ ਵਿਖਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਉਹ ਬੋਲੋ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਜਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਨਕਲ ਕਰੇ
ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਿਰਤਣ ਲਈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਿਾਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂੂੰ ਕਝ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਕਹੋ ‘ਤਹਾਡਾ ਿੂੰ ਨਿਾਦ’।

ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਰਤੋ
ਵਜਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤਸੀਂ ਗਿੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ
ਵਿਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਮਲਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਿੀ ਨਾਮ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ. ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ‘ਵਕਤਾਬ’ ਕਵਹੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਕਤਾਬ ਨੂੂੰ ਹਿੱਥ
ਵਿਿੱਚ ਫੜਹੋ।
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ਇਸ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਿਰਤੋ
ਤਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਿੱਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਿਿੱਲ ਵਿਆਨ ਦੇਿੇ!
ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ, ਇਸ਼ਾਵਰਆਂ ਵਿਿੱਚ ‘ਹਾਂ’ ਿਾਸਤੇ ਵਸਰ ਨੂੂੰ ਉਪਰ ਥਿੱਲੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ‘ਨਹੀਂ’ ਿਾਸਤੇ ਵਸਰ ਨੂੂੰ ਸਿੱਜੇ ਖਿੱਬੇ ਨੂੂੰ
ਕਰਨਾ, ‘ਅਲਵਿਦਾ’ ਿਾਸਤੇ ਹਿੱਥ ਵਹਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਤਸਿੀਰਾਂ ਿਰਤੋ
ਤਸੀਂ ਵਕਸ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਿੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਤਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਵਿਿੱਚ ਿੀ
ਤਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ, ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂੂੰ ਜਿੱਤੀਆਂ ਦੀ ਤਸਿੀਰ ਵਿਖਾਓ, ਅਤੇ ਵਫਰ ਕਹੋ, ‘ਆਪਣੇ ਜਿੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ’।

ਜਚੱ ਤਰ: ਬਾਹਰ ਦੀ ਪੜ੍ਚੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਿੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲਾਂ ਕਰੋ।

ਵਚਿੱਤਰ Raising Children Network ਤੋਂ ਿੂੰ ਨਿਾਦ ਸਵਹਤ <raisingchildren.net.au>.
ਜਿਖਾਉਣ ਲਓ ਸੁਝਾਅ – ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿੱ ਚ ਜਲੂੰਕ
ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੂੂੰ ਪੜਹਾਉਣ ਦੇ ਹਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਹੋ: ਿਿੱਖ ਿਿੱਖ ਤਰੀਕੇ - ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੂੂੰ ਪੜਹਾਉਣ ਦੇ ਿਿੱਖ ਿਿੱਖ ਹਨਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਿੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੇਵਜ਼ੂੰ ਗ ਵਚਲਡਰਨ ਨੈਟਿਰਕ ਉਪਰੋਂ ਲਿੋ <http://bit.ly/2KUCHsn>
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ਖੇਡੋ
ਖੇਡਣਾ ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੂੂੰ ਵਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ:
• ਆਿਾਜ਼ਾਂ, ਹਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਵਹਿੱਸੇ ਿਜੋਂ ਵਕਿੇਂ ਿਰਤਣਾ ਹੈ
• ਸਮਾਵਜਕ ਕੂੰ ਮਾਂ ਿਾਸਤੇ ਦੂਸਵਰਆਂ ਨਾਲ ਵਕਿੇਂ ਜੜਨਾ ਹੈ
• ਮਸ਼ਵਕਲ ਵਕਿੇਂ ਹਿੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ
• ਿਾਰੀਆਂ ਵਕਿੇਂ ਲੈ ਣੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂਜੋ ਿੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਜੂੰ ਨਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਚਿੱਲੋ । ਇਹ ਤਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦੋਿਾਂ, ਲਈ ਖੇਡ ਨੂੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ
ਬਣਾ ਦੇਿੇਗਾ।
ਵਖਡਾਉਵਣਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਇਕਿੱਠੇ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਤਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂੂੰ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰੇਗਾ ਵਜਿੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ ਕਵਹਣਾ, ਹੋਰ ਿਾਸਤੇ ਕਵਹਣਾ, ਿਾਰੀਆਂ ਲੈ ਣੀਆਂ, ਤਹਾਡੇ
ਿਿੱਲ ਿੇਖਣਾ, ਆਿਾਜ਼ਾਂ ਕਿੱਢਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ, ਆਵਦ।

ਗੱ ਲ ਬਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਜਖਡਾਉਜਣਆਂ ਜਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਬੁਲਬੁਲੇ – ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਫੜਹਨ ਿਾਸਤੇ ਕਝ ਬਲਬਲੇ ਬਣਾਓ। ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿੇਖੋ ਵਕ ਕੀ
ਤਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਤਹਾਨੂੂੰ ਹੋਰ ਬਲਬਲੇ ਬਨਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਦਿੱਸਣ ਲਈ ਤਹਾਡੇ ਿਿੱਲ ਿੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਿਾਜ਼ ਕਿੱਢਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
• ਚਾਬੀ ਿਾਲੇ ਜਖਡਾਉਣੇ ਅਤੇ ਸੂੰ ਗੀਤ ਿਾਲੇ ਡੱ ਬੇ - ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿੇਖੋ ਵਕ ਕੀ ਤਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ
ਤਹਾਨੂੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਝ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਤਹਾਡੇ ਿਿੱਲ ਿੇਖਦਾ
ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਿਾਜ਼ ਕਿੱਢਦਾ ਹੈ।
• ਗੇਂਦਾਂ – ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਿਿੱਲ ਗੇਂਦ ਨੂੂੰ ਰੇੜਹੋ ਅਤੇ ਵਫਰ ਉਸ ਨੂੂੰ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰੋ ਵਕ ਉਹ ਿਾਪਸ
ਤਹਾਡੇ ਿਿੱਲ ਰੇੜਹੇ।
• ਛੋਟੀਆਂ ਡੱ ਬੀਆਂ – ਇਕ ਮੀਨਾਰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਢਾਹੋ। ਕੀ ਤਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਤਹਾਡੇ ਿਿੱਲ ਿੇਖਦਾ ਹੈ,
ਤਹਾਡੇ ਿਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਿਾਜ਼ ਕਿੱਢਦਾ ਹੈ? ਕਝ ਡਿੱਬੀਆਂ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿੱਖੋ ਅਤੇ
ਿੇਖੋ ਵਕ ਕੀ ਕੀ ਤਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਹੋਰ ਮੂੰ ਗਦਾ ਹੈ।
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ਇਕੱ ਠੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਿਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਝਾਅਤ – ਕੂੰ ਬਲ ਨਾਲ ਮੂੂੰ ਹ ਲਕੋ ਕੇ ਕਹੋ, ‘(ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਨਾਮ) ਜਕੱ ਥੇ ਹੈ?’ ਵਫਰ ਉਤੇਜਨਾ ਨਾਲ ਕੂੰ ਬਲ ਨੂੂੰ ਥਿੱਲੇ ਲਾਹੋ ਅਤੇ
ਕਹੋ ‘ਝਾਅਤ’। ਇਸ ਨੂੂੰ ਦਹਰਾਓ।
ਕੁਤਕੁਤਾਰੀਆਂ – ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਨੂੂੰ ਉਪਰ ਕਰ ਕੇ, ‘ਕੁਤਕੁਤਾਰੀਆਂ, ਕੁਤਕੁਤਾਰੀਆਂ, ਕੁਤਕੁਤਾਰੀਆਂ’
ਕਵਹੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਹਿੱਥਾਂ ਨੂੂੰ ਕਤਕਤਾਰੀਆਂ ਿਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਹਲਾਓ।
ਜਪੱ ਛੇ ਭੱ ਿਣਾ / ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਲੈ ਣਾ ਹੈ – ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਨੂੂੰ ਅਿੱਗੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਿਾਰੀ
ਕਹੋ ਵਕ ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਲੈ ਣਾ ਹੈ’।

ਜਚੱ ਤਰ: ਮੇਰੇ ਸਥਾਜਨਕ ਖੇਡ ਸਮਹ ਜਿੱ ਚ ਿਾਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਪਲਾਸਜਟਕ ਦਾ ਕੌ ਲਾ ਿਾਂ ਗੱ ਤੇ ਦਾ ਡੱ ਬਾ ਜਦਓ ਅਤੇ
ਿੇਖੋ ਮੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਜਕਿੇਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰਦੀ ਹੈ

ਵਚਿੱਤਰ Raising Children Network ਤੋਂ ਿੂੰ ਨਿਾਦ ਸਵਹਤ <raisingchildren.net.au>.
ਖੇਡਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ – ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿੱ ਚ ਜਲੂੰਕ
ਵਖਡਾਉਵਣਆਂ ਿਾਲੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਵਸਿੱਵਖਆ ਿਾਲੇ ਵਖਡਾਉਣੇ, ਖੇਡਾਂ, ਅੜਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਿੀਆਂ
ਉਿਾਰ ਲਿੋ! ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਵਖਡਾਉਵਣਆਂ ਿਾਲੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਲਿੱਭਣ ਲਈ ਟੌਯ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਉਪਰ ਜਾਓ
<https://www.toylibraries.org.au>
ਭਾਈਚਾਰਕ ਖੇਡ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸਵਹਯੋਗੀ ਖੇਡ ਸਮੂਹ ਵਿਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ
ਪਲੇ ਅਗਰਿੱਪ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ <http://playgroup.org.au>
ਮਾਵਪਆਂ ਦੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਉਪਰੋਂ ਸਮਾਲ ਟਾਕ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਵਸਿੱਵਖਆ ਦੇ
ਿਾਤਾਿਰਣ ਨੂੂੰ ਿਿੀਆ ਬਣਾਓ <http://www.smalltalk.net.au>
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ਗਾਓ
ਗਾਉਣਾ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰ ਸਿਾਰਦਾ ਹੈ:
• ਵਿਸ਼ਿਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਛਾਣ
• ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਹਨਰ
• ਭਾਸ਼ਾ
• ਬੋਲਣਾ।
ਉਹ ਗਾਣੇ ਗਾਓ ਜੋ ਤਕਬੂੰ ਦੀ ਅਤੇ ਦਹਰਾਓ ਨੂੂੰ ਿਰਤਦੇ ਹਨ।
ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਗਾਣੇ ਗਾਓ ਅਤੇ ਿਾਰ ਿਾਰ ਦਹਰਾਓ
ਕਝ ਿਾਰੀ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਕੋ ਅਤੇ ਿੇਖੋ ਵਕ ਕੀ ਤਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ
ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਿੱਸਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਉਹ ਚਾਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਗਾਣੇ ਨੂੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿੱਵਖਆ ਜਾਿੇ।
ਸਾਿਾਰਣ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ
ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂੂੰ ਤਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ

ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਤਹਾਡੇ ਦਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੂੰ ਘਟਾਓ ਜਦ ਤਿੱਕ
ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।

ਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੂੰ ਿੇਖ ਸਕਣ।
ਵਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਆਈਪੈਡ ਜਾਂ ਟੈਲੀਿੀਜ਼ਨ ਨੂੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਵਦਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਉਪਰ ਵਿਆਨ ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਗਾਣੇ ਿੋ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲਈ ਉਜਚੱ ਤ ਹਨ
ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਗਾਣੇ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਿੱਚ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਗਾਵਣਆਂ ਨੂੂੰ ਲਿੱਭਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਭਆਸ
ਕਰਨ ਿਾਸਏ ਤਸੀਂ ਯੂ ਵਟਊਬ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
•
•
•
•
•
•
•

This Little Piggy
Open Shut Them
Twinkle Twinkle
Old MacDonald Had a Farm
Incy Wincy Spider
Children of the Dreaming
Inanay.
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ਹਰਕਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਗਾਣੇ
(24 ਮਹੀਵਨਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਲਈ)
ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਗਾਣੇ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਿੱਚ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਗਾਵਣਆਂ ਨੂੂੰ ਲਿੱਭਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਭਆਸ
ਕਰਨ ਿਾਸਏ ਤਸੀਂ ਯੂ ਵਟਊਬ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
•
•
•
•
•

Hokey Pokey
Ring-Around-a-Rosey
Sleeping Bunnies
Head, Shoulders, Knees and Toes
Row, Row, Row your boat.

ਜਚੱ ਤਰ: ਸੂੰ ਗੀਤ ਿਿਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਓ ਤੇ ਨੱਚੋ।

ਵਚਿੱਤਰ Raising Children Network ਤੋਂ ਿੂੰ ਨਿਾਦ ਸਵਹਤ <raisingchildren.net.au>.

ਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ – ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿੱ ਚ ਜਲੂੰਕ
ਰੇਵਜ਼ੂੰ ਗ ਵਚਲਡਰਨ ਦੇ ਨੈਟਿਰਕ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੇ ਕਰੋਕੀ ਸਫੇ ਉਪਰ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਣੇ ਅਤੇ
ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਿਾਂ ਿੇਖੋ ਅਤੇ ਵਸਿੱਖੋ <http://bit.ly/2IzXCy4>

ਮੂਲਿਾਸੀ ਅਤੇ ਟੌਰੈਸ ਸਟਰੇਟ ਆਈਲੈਂ ਡਰ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਿਾਂ ਿੇਖੋ ਤੇ ਵਸਿੱਖੋ ਇਹ
first5forever ਿੈਬਸਾਈਟ ਉਪਰੋਂ ਲਿੱਭੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ <http://bit.ly/2Zdqlyr>

ਮੂਲਿਾਸੀ ਕਰੌਕੀ ਇਨਾਨੇਅ ਿੇਖੋ – ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ
<https://raisingchildren.net.au/guides/baby-karaoke/inanay-with-lyrics>
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ਪੜ੍ਹੋ
ਪੜਹਨਾ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ:
• ਵਦਮਾਗ ਅਤੇ ਵਗਆਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
• ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਨਰ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ
• ਜ਼ਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ।
ਉਹ ਵਕਤਾਬਾਂ ਪੜਹੋ ਵਜੂੰ ਨਹਾਂ ਵਿਿੱਚ ਤਕਬੂੰ ਦੀ, ਤਾਲ ਅਤੇ ਦਹਰਾਓ ਅਤੇ ਪੜਹਨਯੋਗਤਾ ਹੋਿੇ।
ਵਿਆਨ ਨਾਲ ਿੇਖੋ ਵਕ ਵਕਹੜੀਆਂ ਤਸਿੀਰਾਂ ਿਿੱਲ ਤਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਿੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੋ
ਤਸਿੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਿਾਰਣ ਸਿਾਲ ਪਿੱਛੋ ਵਜਿੇਂ ਵਕ, ‘ਕਿੱਤਾ ਵਕਿੱਥੇ ਹੈ?’ ਅਤੇ ਵਿਆਨ ਨਾਲ ਿੇਖੋ ਜੇਕਰ
ਤਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਸੂੰ ਕੇਤ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਿੇਖਣ ਲਈ ਵਕ ਕੀ ਤਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਇਸ ਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਵਕਤਾਬ ਵਿਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਿਾਕ ਨੂੂੰ
ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਰਕੋ।
ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀਆਂ ਵਦਲਚਸਪੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਿੱਚੋਂ ਵਕਤਾਬ ਚਨਣ ਵਦਓ। ਜੇਕਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮਸ਼ਵਕਲ ਲਿੱਗ ਵਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਦੋ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਕ ਚਨਣ ਵਦਓ।

12 ਮਹੀਜਨਆਂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਆਦਾ ਉਮਰ ਿਾਜਲਆਂ ਿਾਸਤੇ ਉਜਚੱ ਤ ਜਕਤਾਬਾਂ
• ‘ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਾਈ....’ ਵਕਤਾਬਾਂ
• ਸਪੌਟ ਵਕਤਾਬਾਂ
• ਿੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਗਰੀਨ ਸ਼ੀਪ?
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24 ਮਹੀਜਨਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਉਮਰ ਿਾਜਲਆਂ ਿਾਸਤੇ ਉਜਚੱ ਤ ਜਕਤਾਬਾਂ
• ਬਰਾਊਨ ਬੀਅਰ, ਬਰਾਊਨ ਬੀਅਰ
• ਦਾ ਿੈਰੀ ਹੂੰ ਗਰੀ ਕੈਟਰਵਪਲਰ
• ਿੂੰ ਬਾਟ ਸਟੀਊ
• ਹਾਊ ਦਾ ਬਰਡਜ਼ ਗੌਟ ਦੇਅਰ ਕਲਰਜ਼
• ਵਬਿੱਗ ਰੇਨ ਕੂੰ ਵਮੂੰ ਗ।
ਜਚੱ ਤਰ: ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਕਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਕਤਾਬ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਫੇ ਪਲਟਣ ਜਿੱ ਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।

ਵਚਿੱਤਰ Raising Children Network ਤੋਂ ਿੂੰ ਨਿਾਦ ਸਵਹਤ <raisingchildren.net.au>.

ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ – ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿੱ ਚ ਜਲੂੰਕ
ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿੱਵਚਆਂ ਿਾਲੀਆਂ ਵਕਤਾਬਾਂ ਮਫਤ ਵਿਿੱਚ ਉਿਾਰ ਲੈ ਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸਨਣ ਦੇ
ਸਤਰ ਵਿਿੱਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈ ਣ ਿਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਵਨਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਿੱਚ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ
ਲਿੱਭਣ ਿਾਸਤੇ ਪਬਵਲਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਉਪਰ ਜਾਓ
<http://publiclibrariesvictoria.net.au>
ਰੇਵਜ਼ੂੰ ਗ ਵਚਲਡਰਨ ਦੇ ਨੈਟਿਰਕ ਉਪਰ ਬਾਲਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤਾਬਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ
ਿਾਸਤੇ ਕਝ ਸਝਾਅ ਪੜਹੋ <http://bit.ly/2Ghydq4>
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ਿਿੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ – ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿੱ ਚ ਜਲੂੰਕ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਜਿੱ ਚ ਜਨਗਰਾਨੀ
ਕਰਨੀ
ASDetect <http://asdetect.org>
ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਮਫ਼ਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵਕ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸੂੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੇ ਸਮਾਵਜਕ ਵਿਚਾਰ
ਿਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਮੀਲਪਿੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਔਵਟਜ਼ਮ ਦੇ ਸ਼ਰੂਆਤੀ ਸੂੰ ਕੇਤਾਂ ਨੂੂੰ ਿੇਖਣ ਲਈ ਿਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਵਪਆਂ ਲਈ ਿਾਿੂ ਿਸੀਲੇ ਲਾ ਟਰੌਬ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਦੀ ਔਵਟਜ਼ਮ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੀ
ਿੈਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਉਪਲਬਿ ਹਨ <http://asdetect.org/for-parents>
ਔਵਟਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
Amaze (Autism Victoria) <https://www.amaze.org.au>
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿਿੱਚ ਔਵਟਜ਼ਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸੂੰ ਸਥਾ, ਔਵਟਜ਼ਮ ਿਾਸਤੇ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਿਰਾਂ ਨੂੂੰ ਇਿੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਸੀਲੇ ਪਰਦਾਨ
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Autism Awareness Australia <https://www.autismawareness.com.au>
ਔਵਟਜ਼ਮ ਦੀ ਵਸਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਿਾਲੀ ਬੇ-ਮਨਾਫਾ ਸੂੰ ਸਥਾ।
The Parenting Spectrum Podcast
<https://www.abc.net.au/radio/programs/the-parenting-spectrum>
Raising Children Network <https://raisingchildren.net.au> ਔਵਟਜ਼ਮ ਅਤੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ
ਆਮ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਖੋਜ-ਆਿਾਵਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਔਵਟਜ਼ਮ ਨੂੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੂਲਿਾਸੀ ਅਤੇ ਟੌਰੈਸ ਸਟਰੇਟ ਆਈਲੈਂ ਡਰ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਔਵਟਜ਼ਮ ਦੇ
ਸ਼ਰੂਆਤੀ ਸੂੰ ਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਛੋਟੀ ਿੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵਜਸ
ਵਿਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬਿੱਚੇ ਨੈਿੱਡ ਦਾ ਵਕਰਦਾਰ ਹੈ। <https://www.youtu.be/bQcWvYi5EqY>

ਿਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਸਜਹਯੋਗੀ ਸਮਹ
Early Days <https://www.amaze.org.au/support/early-days>
ਅਮੇਜ਼ ਕੋਲ ਔਵਟਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਫਤ ਿਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਹਨ।
PlayConnect <https://playgroupaustralia.org.au/nationalprograms/playconnect>
ਪਲੇ ਅਗਰਿੱਪ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਆਰਾ ਖਾਸ ਔਵਟਜ਼ਮ ਿਾਸਤੇ ਖੇਡ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਨੈਟਿਰਕ।
My Time <https://www.mytime.net.au>
ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਵਿਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਸਦੀਿੀ ਡਾਕਟਰੀ ਹਾਲਤ ਿਾਲੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੇ ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਸੂੰ ਭਾਲ
ਕਰਤਾਿਾਂ ਿਾਸਤੇ ਮਾਵਪਆਂ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ।
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ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ
ਸ਼ਰੂਆਤੀ ਦਖਲ: ਅਿੱਗੇ ਭੇਜਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਐਨ ਡੀ ਆਈ ਐਸ ਲਈ ਯੋਗਤਾ
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਵਨਕ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰੂਆਤੀ ਦਖਲ (ਈ ਸੀ ਈ ਆਈ) ਦੇ
ਸਾਂਝੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
<https://www.ndis.gov.au/about-us/locations.html#vic>
The Early Intervention Indigenous Liaison Officer (EIILO) Program
<https://www.eiilo.com.au> ਮੂਲਿਾਸੀ ਤੇ ਟੌਰੈਸ ਸਟਰੇਟ ਆਈਲੈਂ ਡਰ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੇ
ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ (ਜੀ.ਪੀ.) ਜਾਂ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੇ
ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਹੌਂਸਲਾ ਹੋਿੇ ਸੂੰ ਦ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Raising Children Network Therapy Guide
<https://raisingchildren.net.au/autism>
Therapy Connect <http://www.therapyconnect.amaze.org.au>

ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨਾਂ
ਅਮੇਜ਼ ਔਵਟਜ਼ਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਲਾਹ ਸੇਿਾ: 1300 308 699
ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਵਸਹਤ ਲਾਈਨ: 13 22 29
ਮਾਵਪਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ: 13 22 89
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