
 
 

 
 

 
 

 
 

  ںیکھینظم س یک یا نرسریت یا گیک نیہر ہفتے ا

  ںیک کتاب دوسروں کے ساتھ مل کر پڑھیروزانہ ا

ں اور گھر لے جانے کے یجائ یریسے الئبر یباقاعدگ

 ںیں منتخب کریے کتابیل

 

ل آپ کو کہاں لے یآپ کا تخ -ں یلیڈبوں سے کھ یخال

 ہے؟جاتا 

 

ں آپ نے ساتھ یں جنہیر بنائیتصاو یزوں کیاُن چ

 ایں لطف اٹھاینے میمل کر انجام د

 

ا یآپ ک -ں یکر یحسن کے مقام پر چہل قدم یفطر

 ں؟یکھ، سن، چھو اور سونگھ سکتے ہیکچھ د

 

آپ ساتھ مل کر  -ں یر کریس یپارک ک یاپنے مقام

 ں گے؟یکھیز دیچ ینئ یکونس

 

آپ کونسے رنگ، اعداد  -ں یلیل کھیاسپائے کا کھ یآئ

 ں؟یکھ سکتے ہیاور حروف د

 

ل کا یپرانے اور نئے دوستوں کے ساتھ مل کر کھ

 ںیلطف اٹھائ

 

ں اور یں جمع کریزیں چیم یشیا شی یلیک تھیا

 ںیاپنائ یسرگرم یں بار بار گننے کیانہ

 

 

 ب سائٹسیکارآمد و
 

 ےیں مدد کے لیں اپنانے میعمدہ عادت یروزمرہ ک

booktrust.org.uk/bath-book-bed 
 

 ےیمعلومات کے ل یتیترب یت الخالء کے استعمال کیب

eric.org.uk 
 

اور بچے  (EYFS)اد کا مرحلہ یبن یک برسوں یابتدائ

 ےینشوونما پر معلومات کے ل یک

 foundationyears.org.uk 
 

 ےیہمپشائر داخلوں پر مشاورت کے ل

ن کام قبل اس یتر ی  اعل 10لطف اٹھانے کے 

 کے کہ آپ کا بچہ اسکول جانا شروع کرے
 

کا لطف  یسرگرم یبھ یں سے کسیآپ ان م یجب بھ

 ۔ںیں رنگ بھریسامنے موجود چہرے م ں تویئاٹھا

 

 
 
 

 

 اریہوش
 اریت

 

 
 
 

SFYC PROFESSIONAL OPTIONS 

hants.gov.uk/admissions 
 

 ےیپر معلومات کے ل یصحت مند طرِز زندگ

nhs.uk/change4life 
 

 ےیتوں کے لینظموں اور گ یک ینرسر

wordsforlife.org.uk/songs 

bbc.co.uk/cbeebies/curations/nursery-rhymes 
 

 ےیوں پر معلومات کے لیریالئبر یمقام

gov.uk/local-library-services 
 

برسوں پر  یں نگہداشِت اطفال اور ابتدائیہمپشائر م

 ےیمعلومات کے ل

hants.gov.uk/socialcareandhealth/ 

childrenandfamilies 
 

 ےیں دو زبانوں کے استعمال پر مشاورت کے لیوں مبرس یابتدائ

literacytrust.org.uk/resources/ understanding-

bilingualism-early-years 
 

 

 یے اضافیکے ل یاریت یبعض بچوں کو اسکول کے آغاز ک

 یاگر آپ کے بچے ک ۔ہے یضرورت ہوسکت یمعاونت ک

ں تو اور آپ اس حوالے سے فکرمند ہو ات ہوںیضرور یاضاف

د یں اور مزیبراِہ کرم اپنے بچے کے ادارے سے رابطہ کر

 ۔ںیرمالحظہ ک fish.hants.gov.ukے یمعلومات کے ل
 

 
جانب سے ہمپشائر اسکولز،  یے خدمات کیم کے لیٹ یمشاورت یہ کتابچہ چھوٹے بچوں کی

 2019 یفرور -ا ہے یا گیار کیمشاورت سے ت ین کیاسکولز، بچوں کے نگران اور والد یپر

 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ا کرنا پسند ہے؟یآپ کو اس کے عالوہ ساتھ مل کر ک 
 

ا یآپ کے بچے کو اسکول شروع کرنے سے پہلے پڑھنے، لکھنے 

بچے مختلف  ۔ں ہےیضرورت نہ یکوئ یکھنے کیق سیجمع تفر

کے  ں اور ان کے اساتذہ انیتجربات کے ساتھ اسکول کا آغاز کرتے ہ

ں مہارت کے حامل ہوں یں لے کر چلنے میآغاز سے انہ نقطہ   یانفراد

 ۔گے

 اسکول!
 کیا آپ کا بچہ جلد ہی اسکول جانا شروع کرنے واال ہے؟

 ؟ کیا آپ تیار ہیں؟ہےکیا وہ تیار 
 

 

 
 

ں اعتماد یمدد سے آپ اپنے بچے م یک مشورہ جس کیا

ں تاکہ وہ پورے جوش و جذبے کے ساتھ یدا کرسکتے ہیپ

 ۔ار ہویے ُپرتجسس اور تیکھنے کے لیس
 

 

ku.vog.stnah                                                            



 
 

 
 

 یملیفار یک تیا اسکولار یک تیا ار بچہیک تیا
 

 

ں ہوں...یم  
 

 
 

کے حوالے سے  سیکھنے •
جوش، جذبے، تجسس اور 

 حامل یک/اعتماد کا
 

 زوں پر بات کرنے پر خوشیچ یک دلچسپی یاپن •
 

 ہر روز چاق و چوبند •
 

 

ہ رکھنے ز پر توجیچ یبھ یباعث کس یے کشش کیاپنے ل •
ان برقرار یے دھیپر مختصر وقت کے ل یسرگرم یاور کس

 اہل یک/رکھنے کا

 
ان کرنے اور یات بیز اور ضروریاالت، تجاویاپنے خ •

 اہل یک/ے سننے کایوں کے لیمختصر دوران

 
ں مشکالت کے باوجود یزوں مینے اور چیہمت سے کام ل •

 ے ُپرعزمیرکھنے کے ل یکوشش جار

 
توں یاور بعض عمدہ صالح یں دلچسپیوں میبے شمار سرگرم •

 حامل یک/اور علم کا

 
 اہل یک/صلے کرنے کایانتخاب کے سادہ ف •

 

 

 یو مشق یسے وابستہ ہوتے ہوئے اور تجربات تجرباتنئے  •
ں یکھنے کے عمل میکھتے ہوئے اپنے سیقے سے سیطر

 اریے تینے کے لیخطرات مول ل

 
آغاز کر  ات کو قبول کرنے کایضرور یدوسروں ک •

ساتھ وسائل کے  کےہوں اور بعض اوقات مدد  یرہا/رہ
ہوں اور ان کا اشتراک  یلے سکتا/سکت یے باریل

 ہوں یکرسکتا/سکت

اپنے بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئے وقت گزاریں۔ فعال رہنے  •

حوصلہ افزائی  ان کی اور نئی نئی چیزیں دریافت کرنے پر

ا ساتھ مل کر لطف کریں؛ نئی نئی چیزیں جاننے کی خوشی ک

 اٹھائیں
 
ات، احساسات اور جذبات کے اظہار کا یضرور یچوں کو اپنب •

زوں پر یشان نظر آئے تو ان چیاگر آپ کا بچہ پر ۔ںیحوصلہ د

ادہ یسب سے ز و اسےں جیکوشش کر یتوجہ مرکوز کرنے ک

 ہوںپسند 

 

اپنے بچے سے ان کے دلچسپی کی حامل چیزوں پر بات  •
 ت نکالیںکرنے کے لیے وق

 

ں )کپڑے پہننا؛ یکر یتوں پر حوصلہ افزائیصالح یمدد آپ ک یپنا •
ں یت الخالء جانا؛ دن میچاقو، کانٹا اور چمچ کا استعمال کرنا؛ ب

 دو مرتبہ دانت برش کرنا(
 

ں یے گئے کاموں پر بات کرنے میگھل مل کر رہنے اور اپنے ک •
 امنان یوں پر خوشیابیکام ی، اپنںیئلطف اٹھا

 

لنے یدوسروں کے ساتھ گھلنے ملنے اور ساتھ کھ یاپنے بچے ک •
 کرنا یپر حوصلہ افزائ

 
لنے کا یاپنے بچے کو ُپرسکون رہنے، آرام کرنے اور کھ •

 (ںیے کا وقت کم کر دی)تجز نایوقت د

 
کے ساتھ کھانا کھانے  یملیاپنے بچے کے سونے جاگنے اور ف •

ں اور یم االوقات بنائے روزمرہ  کے واضح اور مستقل نظایکے ل
 ںیبرقرار رکھ

 
ہم سب کوشش اور مشق سے  ں کہیکر باتاس پر  •

ں، اور کام غلط یں بہتر ہوسکتے ہیسے اپنے کاموں میک
 ت پریاہم یرکھنے ک یہونے کے باوجود کوشش جار

 ں!یثابت قدم رہ -ں یبات کر یبھ
 

 

 پسند کے انتخاب کرنے یکو سبقت دکھانے اور اپن بچےاپنے  •
 ںیکے مواقع فراہم کر

کو  یملیں اور ہر فیفرد کو مقرر کر یادیک بنیے ایہر بچے کے ل •

 یا معنیے کیہ کردار ان کے اور ان کے بچے کے لیں کہ یآگاہ کرد

 رکھے گا

 

ں مدد کے یکھنے مینشوونما اور س یز کے ساتھ بچوں کیملیف •

عتماد کا ز کا تبادلہ کرتے ہوئے، آزادانہ اور ایحوالے سے تجاو

 ںیحامل تعلق قائم کر

 

ں جوکہ محفوظ، یماحول فراہم کر یل پر مبنیار کا کھیمع ی  ک اعلیا •

کا حامل ہو اور جہاں تمام بچے  یخطرات سے پاک اور ہم آہنگ

 ںیفروغ پاسک

 

ں اور ہر منفرد بچے یز سے مالقات کے مواقع تالش کریملیف •

 ںیں معلومات کا تبادلہ کریکے بارے م

 

ں، یدا کریپ یمام اداروں کے ساتھ مضبوط رابطے اور ہم آہنگت •

 یمدد دے کر ان ک ںیم یباسہولت منتقل یتاکہ تمام بچوں ک

 رکھا جاسکے یموزوں نگہداشت کو الزماً جار

 

کو فروغ   ی، ثابت قدمفراہم کرکے لنج سے نمٹنے کا موقعیچ •

بلند  ےیہر بچے کے ل کو بلند تر کرتے ہوئے عزائمدے کر اور 

 ںیتوقعات کا اظہار کر

 

ں یاور ذوق و شوق کا حامل بنائ یتمام بچوں کو جوش، وابستگ •

 ںیکا موقع د یصلہ سازیکھنے کا اعتماد دے کر فیں سیاور انہ

 

دا کرنے کے یں پیتیصالح یبچوں کو نئے دوست بنانے اور سماج •

 ںیکر یں اور حوصلہ افزائیے مدد دیل

 

 ینگران یش رفت کیپ یبچوں ک یانفراد •

 ںیں اور اگلے مراحل کا اشتراک کریکر

 

مزے کھنے اور پورا سال یساتھ مل کر س •

 ںیکرنے کا لطف اٹھائ


