
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪੜ੍੍ਹਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਠਿਆ ਂਖਾਸ 
ਸਮਾ ਂਠਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰਾ ਂ
ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਠਿਕਾਸ ਕਰਨ ਠਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਖੁਸ਼਼ੀਆ ਂਭਰ਼ੀਆ ਂਯਾਦਾ ਂਅਤੇ ਪੜ੍੍ਹਨ ਲਈ ਜ਼ੀਿਨ ਭਰ ਲਈ 
ਠਪਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੈੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਵਿਿੇਂ ਮੈਦਦ ਿਰ 
ਸਿਦਾ/ਸਿਦੀ  ਹਾ?ਂ

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੋ ਠਕਤਾਬਾ ਂਘਰ 
ਠਲਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍੍ਹ ਕੇ 
ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਠਿਆਪਕ ਿੱਲੋਂ ਠਿਆਨਪੂਰਿਕ 
ਚੁਣ਼ੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦਾ 
ਅਠਭਆਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੜ੍੍ਹਨ ਬਾਰੇ 
ਠਸੱਖਣ ਠਿੱਚ ਮਦਦ ਠਮਲੇਗ਼ੀ। 

ਦੂਜ਼ੀ ਠਕਤਾਬ, ਇੱਕ ਉੱਚ਼ੀ ਆਿਾਜ਼ ਠਿੱਚ ਪੜ੍੍ਹ਼ੀ ਜਾਣ ਿਾਲ਼ੀ 
ਠਕਤਾਬ ਹੈ ਠਜਸ ਠਿੱਚ ਅਠਜਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਠਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਪੜ੍੍ਹ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਠਮਲ ਕੇ ਪੜ੍੍ਹਨ, ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 
ਦੀ ਪੜ੍੍ਹਨ ਵਿੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨੀ
ਮਾਠਪਆ ਂਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਿਾ ਂਲਈ ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਿਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਪੜ੍੍ਹਦੇ 
ਹੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਦਦ ਵਮੈਲਦੀ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਠਹਲਾ ਂਸਮਾ ਂਠਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਪਠਹਲਾ ਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਚ਼ੀ ਆਿਾਜ਼ ਠਿੱਚ ਪੜ੍੍ਹੋ ਠਕਤਾਬ ਪੜ੍੍ਹੋ, ਤਾ ਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕੋ ਠਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 
ਨਾਲ ਠਕਿੇਂ ਪੜ੍੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਆਪਣੀਆ ਂਮੈਨਪਸੰਦ ਿਹਾਣੀਆ ਂਨੂੰ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਪੜ੍੍ਹੋ 
ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮੈਾਣੋ!

ਅਤੇ…, ਆਪਣ਼ੀ ਸਥਾਨਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰ਼ੀ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਭੱੁਲੋ 
ਠਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਠਚਆ ਂਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰ਼ੀਆ ਂਠਕਤਾਬਾ ਂਅਤੇ 
ਹਰ ਠਕਸੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਮਾਗਮਾ ਂਅਤੇ ਗਤ਼ੀਠਿਿ਼ੀਆ ਂਦਾ 
ਇੱਕ ਰੋਮਾਚਂਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠਮਲੇਗਾ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰ਼ੀ ਸੇਿਾ ਇੱਕ 
ਮੁਫਤ ਸੇਿਾ ਹੈ; ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ, ਠਕਤਾਬਾ ਂ
ਉਿਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਠਕਤਾਬਾ ਂਦ਼ੀ ਦੇਰ਼ੀ ਨਾਲ 
ਿਾਪਸ਼ੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਿਸੂਠਲਆ ਜਾਦਂਾ।



ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨਪ੍ਰਚਾਿੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਾਤਂ ਸਮਾ ਂ
ਿਾਗਂ ਮਠਹਸੂਸ ਕਰੋ; ਜੁੜ੍ ਕੇ ਬੈਿੇ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਿੇਂ 
ਠਕਤਾਬ ਦੇਖ ਸਕੋ।

ਬਹੁਤ ਠਜ਼ਆਦਾ ਰੁਕੇ ਠਬਨਾ ਂਪਠਹਲ਼ੀ ਿਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਖ਼ਰ 
ਤੱਕ ਪੂਰ਼ੀ ਕਹਾਣ਼ੀ ਪੜ੍੍ਹੋ। ਕਹਾਣ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਿ਼ੀਆ 
ਪ੍ਰਭਾਿ ਪਾਉਣ ਠਦਓ।

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਠਦਖਾਓ: 
‘ਇਹ ਠਕਤਾਬ ਠਦਲਚਸਪ ਲੱਗਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਭੁਲੱਕੜ੍ 
ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾ ਂਠਕ ਉਹ 
ਕ਼ੀ ਭੱੁਲਦਾ ਹੈ...’

ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍੍ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ 
ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣੇਗਾ। 

ਅਗਲ਼ੀ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠਕਤਾਬ ਪੜ੍੍ਹਦੇ ਹੋ…

ਪਠਹਲ਼ੀ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਠਕਤਾਬ ਪੜ੍੍ਹਦੇ ਹੋ...

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿਕਫਾ ਲੈਣ ਠਦਓ, ਤਸਿ਼ੀਰਾ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚੋ 
ਅਤੇ ਠਿੱਪਣ਼ੀ ਕਰੋ।

ਕਹਾਣ਼ੀਆ ਂਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਜੋੜ੍ੋ ਠਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ 
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ: ‘ਆਹ! ਕ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ... ਠਿੱਚ 
ਡਰੈਗਨ ਯਾਦ ਹੈ? ਕ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਠਕ ਉਸ ਨਾਲ 
ਕ਼ੀ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀ?’

ਕਹਾਣ਼ੀ ਅਤੇ ਤਸਿ਼ੀਰਾ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ: ‘ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ 
ਹਾ ਂਠਕ ਉਸਨੇ ਅਠਜਹਾ ਠਕਉਂ ਕ਼ੀਤਾ?’; ‘ਓਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ 
ਉਮ਼ੀਦ ਹੈ ਠਕ ਉਹ ਅਠਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹ਼ੀ...’; 
‘ਮੈਂ ਅਠਜਹਾ ਨਾ ਕ਼ੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕ਼ੀਤਾ ਹੁੰਦਾ?’

ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਸਿਾਲ ਪੁੱਛਣ 
ਤੋਂ ਬਚ ਠਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕ਼ੀ ਯਾਦ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਠਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ 
ਆਇਆ, ਤਾ ਂਸਮਝਾਉਣ ਦ਼ੀ ਕੋਠਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ: ‘ਓਹ! ਮੈਨੂੰ 
ਲਗਦਾ ਹੈ ਠਕ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੋ ਠਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ...’

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਠਹੱਠਸਆ ਂਠਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 
ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਠਹਤ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

ਕਹਾਣ਼ੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਝਂੇ ਤਜਰਠਬਆ ਂਨਾਲ ਜੋੜ੍ੋ: 
‘ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦੁਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ...’

ਬੱਠਚਆ ਂਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰੋ ਠਕ 
ਕਹਾਣ਼ੀਆ ਂਪੜ੍੍ਹਨਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।

 ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ 
ਮੈਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ!

Punjabi


