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ਇਿ ਸਕਤਾਬ ਲਈ ਸਬ੍ਰਸਟਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੈਟਾਲੌਸਗੰਗ-ਇਨ-ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿੈਟਾ A CIP ਸਰਕਾਰਿ ਸਬ੍ਰਸਟਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਉਪਲਬਿ 
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ਰੀਸਿੰਗ ਪਲੈਨੇਟ ਸਿੱਚ ਿਿਾਗਤ! 

ਇਹ ਗਾਈਿ ਤੁਹਾਿੇ ਤੱਕ ਇਿ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚੀ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੀਸਿੰਗ ਪਲੈਨੇਟ ਲੜੀ ਤੋਂ ਸਕਤਾਬਾਂ 
ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਦੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੱਸਚਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਿਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਸਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਿ ਯਾਤਰਾ ਸਿੱਚ ਜਦੋਂ 
ਤੁਿੀਂ ਿਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਗਾਈਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਹਾਇਕ ਿਲਾਹ, ਿੁਝਾਅ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ, ਜੋ 
ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਿੇਗੀ। 

ਰੀਸਿੰਗ ਪਲੈਨੇਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕਾਰੀ 
ਿਕੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਿੱਲੋਂ ਸਤਆਰ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ 
ਦਾ ਸਿਕਾਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਾਉਮਰ 
ਸਪਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਲੜੀ 
ਇਿ ਿਬੰਿੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜ ’ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਹੈ ਸਕ ਬੱਚੇ 
ਸਕਿੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਖਾਿ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕਿ ਅਸਜਹੀ ਗੱਲ 
ਬਾਰੇ ਸਜਿ ਨੰੂ ‘ਬੋਲੀ ਲਯ ਿੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ’ ਸਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਜਿ ਨੰੂ ਿਰਲ ਗਤੀਸਿਿੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ 
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਿਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ 
ਸਿੱਖਣ ਿਮੇਂ ਬੱਸਚਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ 
ਿੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਿ ਬਾਰੇ ਿਮਝ 
ਿੱਚਮੁੱ ਚ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਰੀਸਿੰਗ ਪਲੈਨੇਟ ਚਾਰ ਿਟਰੈਂਿਜ਼ (ਸਮਆਰਾਂ) ਨੰੂ ਸਮਲਾ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ . . . 

–  ਸ਼ਬਦ -ਰਸਹਤ ਸਕਤਾਬਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕ ਿਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਸਿਕਾਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

–  ਰੋਮਾਂਚਕਾਰੀ ਸਕਤਾਬਾਂ ਜੋ ਬੱਸਚਆਂ ਦੀ ਿੰਦਰਭ ਿਾਲੇ ਫੋਸਨਕਿ (ਿੁਨੀ) ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ 
ਅਸਭਆਿ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

–  ਰੈਿ, ਆਸ਼ਾ, ਟੈਿ ਅਤੇ ਸਫੱਨ, ਕੋਮੇਟ ਿਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਚਾਰ ਦੋਿਤਾਂ, ਦੀਆਂ ਸਜ਼ੰਦਗੀਆਂ 
ਉੱਤੇ ਅਿਾਰਤ ਰੋਮਾਂਚਕਾਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ। 

–  ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਆਨ ਸਖੱਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਕਲਸਪਤ ਕਥਾ (ਗਲਪ), 
ਅਕਲਸਪਤ ਕਥਾ, ਕਸਿਤਾ ਅਤੇ ਜੀਿਨੀਆਂ। 
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ਇੱਥੇ ਇਿ ਬਾਰੇ ਪੰਜ ਕਾਰਨ ਸਦੱਤੇ ਹਨ ਸਕ ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸਕਉਂ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ: 

1  ਪੜ੍ਹਾਈ ਿੰਚਾਰਕ (ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ) ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਸਿਕਾਿ ਸਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ
 ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਿੰਚਾਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪਰਿਪਰ-ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ 

ਇਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੋਲਣ, ਿਣੁਨ ਅਤੇ ਸਲਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਯਗੋਤਾ ਉੱਤੇ ਿਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਿ ਪੈ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

2  ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਲਪਨਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ

 ਪੜ੍ਹਾਈ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੰੂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।  
ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਪੜ੍ਹ ਿਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਿੇਂ ਜਗਤ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਤਜਰਬੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਦੀਆਂ  ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ।  

3 ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਿਕੂਲ ਸਿਖੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਤੇ ਿਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਿਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
 ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਸਖਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਹਮ ਕਦਮ ਹੈ ਸਕਉਂ ਸਕ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਸਸ਼ਆਂ ਸਿੱਚ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਮਝਣ, ਗਸਹਰੀ ਿਮਝ ਦੇ ਅਰਥ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਿਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

“PISA ਦੇ ਨਤੀਜ ੇ(OECD, 2011) ਇਹ ਦਰਿਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਕ 15 ਦੀ ਉਮਰ ਿਾਲੇ ਸਜਹੜੇ ਬੱਚੇ 
ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਚਆਂ ਨਾਲੋਂ ਿੇਢ ਿਾਲ ਅੱਗੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ 
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।”

ਰੀਸਿੰਗ ਫਾਰ ਇੰਜੌਇਮੈਂਟ: ਇੱਕ ਿਾਸਹਤ ਿਮੀਸਖਆ (2016, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਲਟਰੇਿੀ ਟਰੱਿਟ)

4 ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਸਿੱਚ ਿੁਿਾਰ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ
 ਮਨਪ੍ਰਚਾਿੇ ਲਈ ਅਕਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਸਿੱਚ ਿਾਿਾ ਹੋਣ ਸਿੱਚ ਮਦਦ ਸਮਲਦੀ 

ਹੈ। ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੁਿਤਕ ਦੇ ਪਿੰਦੀਦਾ ਸਕਰਦਾਰ (ਚਸਰੱਤਰ) ਅਕਿਰ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਉਹ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨੰੂ ਿਮਝਣ ਸਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ 
ਬੱਚੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੱਸਚਆਂ ਿੱਲੋਂ ਿਾਹਮਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਮੱਸਿਆਿਾਂ ਅਤੇ  ਮੁੱ ਸਦਆਂ ਨਾਲ ਸਕਿੇਂ ਨਸਜੱਠਣਾ 
ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

5 ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਮੌਸਲਕ ਹੁਨਰ ਹੈ 
 ਆਪਣ ੇਿਮਾਜ ਸਿੱਚ, ਅਿੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਆਤਮ-ਸਨਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਣਯਗੋ ਹੋ ਿਕਣ ’ਤੇ 

ਸਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤੇ ਸਿਹਿਾਰਕ ਕਾਰਜ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਹੁਤ ਚਣੁਤੌੀਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਇਿ 
ਲਈ ਸ਼ਰੂੁਆਤੀ ਉਮਰ ਸਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ੇਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।  

ਪੜ੍ਹਨਾ ਐਨਾ ਅਸਹਮ ਸਕਉਂ ਹੈ?
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ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੰੂ ਿਮਝਣਾ

ਕਲਪਨਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਿੇ 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕੀ ਕਰ ਿਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਨਰਾਂ, ਸਜਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਰਮਾਣ ਲਈ ਅਸਿਆਪਕ 
ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੀਸਚਆਂ ਬਾਰੇ, ਸਜਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਿ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਰੇ ਿੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

ਸਰਿੈਪਸ਼ਨ ਸਿੱਚ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
ਅਰਲੀ ਯੀਅਰਜ਼ ਫ਼ਾਊਂਿੇਸ਼ਨ ਿਟੇਜ (EYFS) ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਦੱਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਨਸ਼ਸਚਤ 
ਟੀਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:  

“ਬੱਚੇ ਿਰਲ ਿਾਕਾਂ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਿਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਨਯਸਮਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਿਮਝਣ ਲਈ ਿੁਨੀ 
ਿਬੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਹ 
ਕੁਝ ਆਮ ਅਸਨਯਸਮਤ ਸ਼ਬਦ ਿੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਸੜ੍ਹਆ ਹੈ ਉਿ ਬਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ ਉਹ ਿਮਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਿਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’

ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹੋਰ ਪਸਹਲੂ ਸਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਰਿੈਪਸ਼ਨ ਸਿੱਚ ਦੇਸਖਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ, 
ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ: 
★ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿੁਨੀ ਨੰੂ ਿੁਣਨਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ 
★ ਆਿਾਜ਼  ਨੰੂ ਆਿਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਿੱਚ ਿੰਿਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਸਮਲਾਉਣਾ
★ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਿਰਲ ਿਾਕਾਂ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ
★ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਸਕਿਮਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕਤਾਬਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸਿਤ 

ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ 
★ ਿਿਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕੀ ਸਕਤਾਬਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ
★ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਕਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕੰਸਪਊਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। 
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ਅਸਹਮ ਪੜਾਅ 1 ਸਿੱਚ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸਕਿ ਗੱਲ ਦੀ ਆਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਿਬੰਿੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਸਹਮ ਪੜਾਅ 1 ਅਤੇ 2  
(KS1 and KS2) ਸਿੱਚ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਨਾ – ਦੋਿੇਂ, ਛਪੇ ਹੋਏ ਅਣਜਾਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਨੰੂ ਿਮਝਣਾ ਅਤੇ ਛਪੇ ਹੋਏ ਪਸਰਸਚਤ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਸਹਚਾਣ ਕਰਨੀ।  

ਿਾਰਨਾ (ਿਮਝ-ਬੂਝ) – ਬੱਸਚਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਜਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਿੱਚ ਉਹ ਰਸਹੰਦੇ ਹਨ ਉਿ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਮਝ ਦਾ ਸਿਕਾਿ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਲਸਪਤ-ਕਥਾ ਅਤੇ 
ਅਕਲਸਪਤ-ਕਥਾ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਿਮਝ ਅਤੇ ਸਪਆਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਿਮੁੱ ਚੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ। 
ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਕ ਿਾਰੇ ਬੱਚੇ:
★ ਅਿਾਨੀ ਨਾਲ, ਿਾਰਾਪ੍ਰਿਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਿਮਝ ਨਾਲ ਪੜਨ
★ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋਿਾਂ ਨੰੂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਅਕਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਸਿਕਾਿ ਕਰਨ
★ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਲਖਣ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸਿਆਪਕ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ, ਸਿਆਕਰਣ ਦੀ ਿਮਝ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ 

ਰਿਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਿਲ ਕਰਨ
★ ਿਾਿੇ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਸਿਸਭੰਨਤਾ ਿਾਲੇ ਿਾਸਹਤਕ ਸਿਰਿੇ ਦੀ ਿਲਾਹੁਣਾ ਕਰਨ

ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕਿੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ? 

ਿੁਨੀ ਿਬੰਿੀ ਿਕ੍ਰੀਸਨੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਯੀਅਰ 1 (ਪਸਹਲੇ ਿਾਲ) ਦੇ ਆਖਰ ਸਿੱਚ, ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿੁਨੀ ਿਬੰਿੀ ਿਕ੍ਰੀਸਨੰਗ ਜਾਂਚ ਹੋਿੇਗੀ। ਇਿ ਨੰੂ 
ਇਿ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਕੀ ਤੁਹਾਿਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਸਿਕੋਿ ਕਰਨਾ 
(ਪੜ੍ਹਨਾ) ਸਿੱਖ ਸਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਿਮਝ ਬਾਰੇ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਸਚਆਂ 
ਨੰੂ ਅਸਿਆਪਕ ਕੋਲ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ। ਿੀਹ ਅਿਲ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ 
ਬਾਕੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਬਦ (ਬਣਾਉਟੀ ਸ਼ਬਦ) ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕੇ ਸਕ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਿਮੇਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੁਨੀ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੰੂ ਿਰਤਣ, ਨਾ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨ। 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਿਟ
ਯੀਅਰ 2 (ਦੂਜੇ ਿਾਲ), KS1 ਦੇ ਆਖਰ ਿਸੱਚ, ਹਰੇਕ ਿਾਲ ਮਈ ਦੇ ਪਹਸਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਿਸਆਪਨ ਹਫਤੇ 
ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਿਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਦਸਨਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਟੈਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇਮਤਸਹਾਨ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਸੰਨ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਟੈਕਿਟਾਂ (ਅਕਿਰ ਇੱਕ ਕਲਪਸਤ-ਕਥਾ, 
ਇੱਕ ਅਕਲਪਸਤ-ਕਥਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਤਾ) ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਸਹਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ 
ਦੇ ਉੱਤਰ ਖਾਨਸਆਂ ਿਸੱਚ ਿਹੀ ਦਾ ਨਸਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦਸੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਦੂਜਸਆਂ ਲਈ ਜ਼ਸਆਦਾ ਿਸਿਥਾਰਤ 
ਲਸਖਤੀ ਉੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗਸਆਨ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ ਅਤੇ ਿਾਰਣਾ (ਿਮਝ) ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣਗੇ 
ਜਸਿ ਿਸੱਚ ਟੈਕਿਟ (ਮੂਲ-ਪਾਠ) ਤੋਂ ਨਸਚੋੜ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 



ਬੁੱ ਕ ਬੈਂਿ ਕੀ ਹਨ?
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ਪੜ੍ਹਨ ਿਬੰਿੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਿਕੀਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕਤਾਬਾਂ 
ਦੇ ਪੱਿਰ ਬਾਰੇ ਦੱਿਣ ਲਈ ਰੰਗਦਾਰ ਬੱੁਕ ਬੈਂਿਜ਼ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ 
ਹੰੁਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਿਾ ਬੱਚਾ ਯਲੋੈ (ਪੀਲੇ) 
ਬੈਂਿ ਸਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿ ਦਾ ਦੋਿਤ ਗ੍ਰੀਨ (ਹਰੇ) ’ਤੇ? 
ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਅਗਲੇ ਬੈਂਿ ਸਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਤਆਰ 
ਹੋਣ ਿਾਿਤੇ ਸਕੰਨਾ ਿਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਿਾ ਬੱਚਾ ਇਿ 
ਦੇ ਬਦਲ ਿੱਜੋਂ ਆਪਣ ੇਪਿੰਦੀਦਾ ਰੰਗਾਂ ਨੰੂ ਚਣੁ ਿਕਦਾ 
ਹੈ? ਬੱੁਕ ਬੈਂਿ ਸ਼ਰੂੁ ਸਿੱਚ ਉਲਝਣ ਭਰੇ ਲੱਗ ਿਕਦੇ ਹਨ, 
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਸ਼ੁਸਕਲ ਦੇ ਪੱਿਰ ਮਤੁਾਬਕ 
ਸਕਤਾਬਾਂ ਨੰੂ ਿਮਹੂਬੱਿ ਕਰਨਾ ਆਮ ਸਿਿਿਥਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਿਾ 
ਬੱਚਾ ਿਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਿਰ (ਹਲਕ ੇਜਾਮਣੀ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬੀ) 

’ਤੇ ਸਕਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸ਼ਰੂੁਆਤ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਇੱਕ ਿਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਿਆਪਕ ਇਹ ਮਸਹਿਿੂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਸਤਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੈਂਿਜ਼ 
ਿੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱੁਕ ਬੈਂਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ 
ਬੱਸਚਆਂ, ਮਾਸਪਆਂ ਅਤੇ ਅਸਿਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਸਿੱਚ 
ਮਦਦ ਸਮਲਦੀ ਹੈ ਸਕ ਬੱਚ ੇਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਿਫਰ ਦੇ ਹਰੇਕ 
ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਸਕਹੜੀਆਂ ਸਕਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਢੁਕਿੀਆਂ 
ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਸਕ ਇਹ 
ਿਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਕ ਪੜ੍ਹਾਈ 
ਿਮਝਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਫਲਤਾਪੂਰਿਕ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਨ (ਸਿਕਿੋ ਕਰਨ) ਬਾਰੇ ਹੈ। 
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ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਲਾਇਲਾਕ (ਹਲਕਾ 
ਜਾਮਣੀ)
ਪੱਿਰ 0

ਇਹ ਸਕਤਾਬਾਂ ਸ਼ਬਦ-ਰਸਹਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਸਚਆਂ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਤਆਰ 
ਕਰਨ ਿਾਿਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਚੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਪੰਕ (ਗੁਲਾਬੀ) A
ਪੱਿਰ 1A

ਸਿਸਖਆਰਥੀ ਿਰਲ ਿਾਕਾਂ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਰੰਭਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ 
ਨੰੂ ਅਮਲ ਸਿੱਚ ਸਲਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਿਾਲੇ ਿਫੇ ’ਤੇ ਇੱਕ 
ਏਕਲ ਿਾਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਿਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿਸ਼ਾ ਕਾਫੀ ਸਜ਼ਆਦਾ ਪਸਰਸਚਤ 
ਤਜਰਸਬਆਂ ਦੁਆਲੇ ਆਿਾਰਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਸਪੰਕ B
ਪੱਿਰ 1B ਸਪੰਕ ਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰੇਕ ਿਫੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਿਾਕ ਦੇ ਨਾਲ। 

ਰੈਿ (ਲਾਲ)A
ਪੱਿਰ 2A

ਸਿਸਖਆਰਥੀ ਥੋੜ੍ਹ ੇਲੰਬੇ ਿਾਕਾਂ ਨੰੂ ਨਸਜੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਤਮ-ਸਿਸ਼ਿਾਿ ਿਿਾ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ 
ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਕਤਾਬਾਂ ਸਿੱਚ ਹਰੇਕ ਿਫ ੇ’ਤੇ 1-2 ਇੱਕ ਿਤਰ ਿਾਲੇ ਿਾਕ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਰੈਿ B
ਪੱਿਰ 2B ਰੈਿ ਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਿਾਕ ਇੱਕ ਿਤਰ ਤੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਲੰਬੇ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ। 

ਯਲੋ (ਪੀਲਾ)
ਪੱਿਰ 3

ਿਾਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਜ਼ਆਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਸਜਿ ਸਿੱਚ ਸਜ਼ਆਦਾ ਸਿਕਸਿਤ ਿਟੋਰੀਲਾਈਨ 
ਅਤੇ ਅਕਸਲਪਤ-ਕਥਾ ਦੇ ਟੈਕਿਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਬਲੂ (ਨੀਲਾ)
ਪੱਿਰ 4

ਟੈਕਿਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਿਫੇ ’ਤੇ ਛੇ ਿਤਰਾਂ ਤੱਕ ਿਿਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕਤਾਬਾਂ ਕੁਝ ਸਖਆਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 
ਅਕਲਸਪਤ-ਕਥਾ ਸਿੱਚ ਕੁਝ ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 

ਗ੍ਰੀਨ (ਹਰਾ)
ਪੱਿਰ 5

ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਸਰਸਚਤ ਤਜਰਸਬਆਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਸਨਰਭਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਆਦਾ 
ਗੂੜ੍ਹ ਹਾਿਰਿ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਿੱਿੀ ਸਗਣਤੀ ਸਿੱਚ ਸਕਰਦਾਰ ਹੁੰ ਦੇ 
ਹਨ, ਅਤੇ ਘਟਨਾਿਾਂ ਕਈ ਿਾਰੀ ਕਈ ਿਸਫਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਸਹੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਆਰੇਂਜ (ਿੰਗਤਰੀ)
ਪੱਿਰ 6

ਟੈਕਿਟ ਦਾ ਅਰਥ ਅਜੇ ਿੀ ਿਪਸ਼ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਬਸਦਕ 
ਸਿਆਸਖਆਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਿਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਟਰਕਇੋਜ਼ (ਸਫਰੋਜ਼ੀ)
ਪੱਿਰ 7

ਸਕਤਾਬਾਂ ਸਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਿਿਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿ ਸਿੱਚ ਸਿਆਪਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 
ਸਿਸ਼ਰਾਮ ਸਚੰਨ੍ਹ  ਅਤੇ ਅਿਿਾਰਣ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਪਰਪਲ (ਜਾਮਣੀ)
ਪੱਿਰ 8

ਪਾਠਕ ਮਜਮਨੂਾਂ ਨੰੂ ਿਮਝ ਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕਤਾਬਾਂ ਸਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਸਿਆਏ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ। 
ਪਾਠਕਾਂ ਕਲੋ ਸਕਰਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁਛਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਲਈ ਸਜ਼ਆਦਾ ਮਕੌ ੇਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਗੋਲਿ (ਿੁਨਸਹਰਾ)
ਪੱਿਰ 9

ਸਕਤਾਬਾਂ ਸਿੱਚ ਿਾਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ , ਸਜਿ ਸਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਨੇ ’ਤੇ 
ਸਜ਼ਆਦਾ ਅਪਸਰਸਚਤ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਕਰਦਾਰ ਸਜ਼ਆਦਾ ਿਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪੂਰੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਕਸਿਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

ਿਾਇਟ (ਿਫੈਦ)
ਪੱਿਰ 10

ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਸਮਲਦੀ ਹੈ। 
ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਿ ਨਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਿਥਾਰ ਦੇਣ ਦੀ 
ਬਜਾਏ ਿੁਝਾਅ-ਆਤਮਕ (ਿੰਕੇਤਾਤਮਕ) ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 



ਤੁਿੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਿਕਦੇ ਹੋ ਸਕ ਘਰ ਸਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ 
ਲਈ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਤਿਾਸਹਤ ਕਰਨਾ 
ਿੱਚਮੁੱ ਚ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਿ ਿੇਲੇ ਕੀ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਿਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ 
ਸਕਤਾਬ ਘਰ ਸਲਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਜੱਥੋਂ ਅਸਿਆਪਕ 
ਨੇ ਛੱਸਿਆ ਿੀ ਤੁਿੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਕਿੇਂ ਅੱਗੇ ਿੱਿ ਿਕਦੇ 
ਹੋ? ਰੀਸਿੰਗ ਫਾਰ ਇੰਜੌਇਮੈਂਟ: ਏ ਸਲਟਰੇਚਰ 
ਸਰਸਿਊ (2016, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਲਟਰੇਿੀ ਟਰੱਿਟ) ਦੇ 
ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਜਾਂਚ-ਨਤੀਸਜਆਂ ਦਾ ਿਾਰ ਇਹ ਸਦਖਾਉਂਦਾ 
ਹੈ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਿੱਚਮੁੱ ਚ ਸਕਿੇਂ ਫਰਕ ਸਲਆ ਿਕਦੇ ਹੋ। 

 “ਮਾਸਪਆਂ ਦੀਆਂ ਿਾਰਣਾਿਾਂ, ਰਿੱਈਆ ਅਤੇ 
ਸਿਹਿਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਨਪ੍ਰਚਾਿੇ ਿਾਿਤੇ 
ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਿੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਨ ਿਬੰਿੀ ਸਜ਼ਆਦਾ ਅੰਕਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾਿਾਂ ਨਾਲ 
ਜੋਸੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’

ਰੀਸਿੰਗ ਫਾਰ ਇੰਜੌਇਮੈਂਟ: ਏ ਸਲਟਰੇਚਰ ਸਰਸਿਊ 
(2016, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਲਟਰੇਿੀ ਟਰੱਿਟ)

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਿਮੇਂ ਿਫਲਤਾ ਲਈ ਪੰਜ ਕਦਮ ਸਦੱਤੇ ਹਨ: 

1 ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਓ
 ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਸਠਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਸਬਲਕੁਲ ਿਹੀ ਪਲ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ 

ਤੁਿੀਂ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਿਮੇਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਿੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਨ 
ਦੇ ਿੈਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਸਹਣ ਦੀ ਸਜ਼ਆਦਾ ਿੰਭਾਿਨਾ ਹੋਿੇ। ਰਾਤ ਨੰੂ ਿੌਣ ਿਮੇਂ ਇਕੱਸਠਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ 
ਲੋਕਸਪ੍ਰਯ ਚੋਣ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਿਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮ ਿਮੇਂ ਕਾਫੀ ਥੱਸਕਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ 
ਦੇਖ ਿਕਦੇ ਹੋ ਸਕ ਿਿੇਰ ਿਮੇਂ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਿਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਾਲੇ ਿੈਸ਼ਨ ਸਜ਼ਆਦਾ ਿਫਲ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ।  

2 ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਕਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਿਮਾਂ ਕੱਢੋ
 ਇਕੱਸਠਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਜ਼ਆਦਾ ਿਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਇੱਕ ਸਦਨ ਸਿੱਚ ਮਸਹਜ਼ ਦੱਿ ਸਮੰਟ 

ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਿਾ ਬੱਚਾ ਿੱਚਮੁੱ ਚ ਰੀਸਿੰਗ ਿੈਸ਼ਨ ਸਿੱਚ ਰੁੱ ਸਝਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਿ 
ਨੰੂ ਲੰਬੇ ਿਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਿਕੂਲ ਸਿੱਚ ਸਿਅਿਤ ਸਦਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ 
(ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਕੰਮ ’ਤੇ ਸਿਅਿਤ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਕੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ...) ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਸਹਜ਼ 
ਕੁਝ ਿਫੇ ਪੜ੍ਹੋ। 

3 ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ
 ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਿੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿ ਿਮੇਂ ਇਹ ਸਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਮਸਹਿੂਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ 

ਜਦੋਂ ਘਰ ਸਿੱਚ ਸਿਆਨ-ਭੰਗ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਿਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। ਸ਼ਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ 
ਕਰੋ - ਟੀਿੀ, ਭੈਣ-ਭਰਾ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਅਸਜਹੀ 
ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਸਹਣ ਬਾਰੇ ਿੋਚੋ ਸਜੱਥੇ ਕਾਫੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਨ 
ਨਾਲ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਹੋਰ ਿੀ ਸਜ਼ਆਦਾ ਆਨੰਦ ਸਮਲਣ ਸਿੱਚ ਮਦਦ ਸਮਲੇਗੀ। 

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਕਿੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ 
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4 ਆਰਾਮਦੇਹ ਿਸਥਤੀ ਸਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਪੜ੍ਹਨ ਸਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੋ ਅਤੇ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰੋ  
 ਅਰਾਮ ਨਾਲ (ਸਟਕ ਕੇ) ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਇਿ ਬਾਰੇ ਿੋਚੋ ਸਕ ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਦੋਿੇਂ ਟੈਕਿਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਿੀਆ 

ਿਸਥਤੀਆਂ ਸਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਿੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ  ਿਹਾਇਤਾ ਕਰ ਿਕਦੇ 
ਹੋ। ਤੁਹਾਿੀ ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਭੂਸਮਕਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ/ਸਿਕੋਸਿੰਗ ਦੀ ਦਰੁਿਤਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੀਸਿੰਗ 
ਪਲੈਨੇਟ ਪੁਿਤਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਕਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਿੇ ਸਦੱਤੀਆਂ ਸਟੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਟੈਕਿਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਿਮੇਂ ਅਤੇ ਸਿਸ਼ੇ ਦਾ ਿੱਿ ਤੋਂ ਿੱਿ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ 
ਸਿਹਿਾਰਕ ਿੁਝਾਅ ਸਮਲ ਿਕਣ। ਇਹ ਿਫੇ ਪੇਚੀਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਮਝ ਬਣਾਉਣ 
ਿਾਿਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਸਕਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ, ਸਕਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਇਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚੇ 
ਨਾਲ ਸਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਾਹਾਰਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਤਆਰ 
ਿੁਝਾਅ ਅਤੇ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗਤੀਸਿਿੀਆਂ ਿੀ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਿਰਲ ਗਤੀਸਿਿੀਆਂ ਇਿ ਬਾਰੇ 
ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜ ਦੇ ਜਾਂਚ-ਨਤੀਸਜਆਂ ’ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਸਕ ਬੱਚੇ ਸਕਿੇਂ ਿਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। 

5 ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੰ ਸ਼ਿਾ ਕਰੋ
 ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਿਮੇਂ ਉਤਿਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਿਾਰ ਪੜ੍ਹਨ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ (ਭਾਿੇਂ ਿੈਸ਼ਨ 
ਬਹੁਤ ਿਫਲ ਨਹੀਂ ਿੀ)। ਇਹ ਿਾਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਮਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਗਲੇ 
ਿੈਸ਼ਨ ਦੀ ਉਿੀਕ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੁਹਾਿੀ ਘਰੇਲੂ (ਜੱਦੀ) ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? 
ਸਜਹਨਾਂ ਪਸਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਪਸਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸਿੱਚ 
ਮਦਦ ਲਈ ਕੁਝ ਿਿੀਕ ਿੁਝਾਅ ਸਦੱਤੇ ਹਨ: 
★ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਿਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਿੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ 

ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਚ ਸਕਤਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅਸਹਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਿੀਂ ਤਿਿੀਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ 
ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਿੁਣਾ ਿਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅਕਲਸਪਤ-ਕਥਾ ਿਾਲੀ 
ਸਕਤਾਬ ਦੇ ਸਿਸ਼ੇ ਨੰੂ ਿੰਖੇਪ ਰੂਪ ਸਿੱਚ ਦੱਿ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਇਿ ਨਾਲ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਿਾਲੀ 
ਅਤੇ ਿਾਰਣਾ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਸਿਕਾਿ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਮਦਦ ਹੋਿੇਗੀ। 

★ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਿਾਲੀਆਂ ਸਕਤਾਬਾਂ ਦੇ ਆਿੀਓ ਿੰਿਕਰਨ ਨੰੂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ 
ਉਹ ਛਪੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰ ਨੰੂ ਿਮਝਣ ਿਮੇਂ ਟੈਕਿਟ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨੰੂ ਿੁਣ ਿਕਣ। ਇਹ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚੇ ਲਈ 
ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਿਮੇਂ ਪ੍ਰਗਟਾਅ 
ਅਤੇ ਲਯ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਿੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। 

★ ਚੰਗੇ ਸਮਆਰ ਿਾਲਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਿਰਤੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭ ਿਕੋ 
ਸਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਿੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤਿਿੀਰਾਂ ਿਾਲੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਿੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਚ ਨਿੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਣ 
ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚੇ ਿਾਿਤੇ ਇੱਕ ਸਦਲਪਰਚਾਿੇ ਿਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।  

★ ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਿੁਨੀਆਂ (ਫੋਸਨਕਿ) ਬਾਰੇ ਅਸਨਸ਼ਸਚਤ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਿਾਰੀਆਂ ਿੁਨੀ ਅਿਾਰਤ ਉਚਾਰਣ ਿਾਲੀਆਂ ਿੀਿੀਓ ਗਾਈਿਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਪਯੋਗੀ 
ਹਿਾਲਾ ਦੇ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

★ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਕੂਲ ਸਿੱਚ ਸਕਿੇ ਿੀ ਅਸਜਹੀਆਂ ਿਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਜੋ ਈ.ਏ.ਐਲ.
(EAL) ਮਾਸਪਆਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
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ਕੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀ? ਹਾਲਾਂਸਕ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸ਼ਬਦ-ਰਸਹਤ ਸਕਤਾਬ ‘ਪੜ੍ਹ’ ਕੇ ਨਹੀਂ ਿੁਣਾ ਿਕਦੇ, 
ਪਰ ਤੁਿੀਂ ਫੇਰ ਿੀ ਇਕੱਠੇ ਸਮਲ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੰੂ ਿਾਂਝਾ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਿਕਦੇ ਹੋ, 
ਇਿ ਲਈ ਸ਼ਬਦ-ਰਸਹਤ ਸਕਤਾਬਾਂ ਨੰੂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਲਾਇਲਾਕ ਬੁੱ ਕ ਬੈਂਿ ਸਿੱਚ ਹੁੰ ਦੀਆਂ 
ਹਨ ਅਤੇ  ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਿਫਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਿੱਚਮੁੱ ਚ ਪਸਹਲਾ ਅਸਹਮ ਕਦਮ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਰੀਸਿੰਗ ਪਲੈਨੇਟ  ਲਾਇਲਾਕ ਸਕਤਾਬਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿੰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਿੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੰੂ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ 
ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਿਾਿਤੇ ਆਿਾਜਾਂ  ਮੁਆਫਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਿ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ 
ਹੈ। ਟੈਕਿਟ ਦੇ ਸਿਆਨ ਿੰਿਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਬੱਚੇ ਤਿਿੀਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਖਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਸਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਿੁਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। 

 

★ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਿਖਾਓ ਸਕ ਸਕਤਾਬ ਸਕਿੇਂ 
ਪਕੜਨੀ ਹੈ - ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਕਿੇ ਪਾਿੇ ਸਿੱਿੀ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਸਦਖਾਓ ਸਕ ਸਕਿੇਂ ਅਤੇ ਸਕਿੇ ਪਾਿੇ 
ਿਫੇ ਨੰੂ ਪਲਟਣਾ ਹੈ; ਸਦਖਾਓ ਸਕ ਸਕਤਾਬ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਸਚਹਰੇ ਤੋਂ ਸਕੰਨੀ ਦੂਰ ਪਕੜਨਾ ਹੈ।

★ ਿਭ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਸਜਲਦ ਦੇ ਸਚੱਤਰ ਨੰੂ ਦੇਖੋ ਅਤੇ 
ਇਿ ਬਾਰੇ ਿੋਚੋ ਸਕ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਪਛਲੇ ਕਿਰ ਅਤੇ ਪੁਿਤਕ-
ਪਸਰਚੈ ਨੰੂ ਦੇਖੋ ਸਕ ਕਹਾਣੀ ਸਕਿ ਬਾਰੇ ਹੋਿੇਗੀ। 
ਮੂਹਰਲੇ ਕਿਰ ’ਤੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖਣ ਲਈ 
‘ਲੇਖਕ ਨੰੂ ਲੱਭੋ’ ਖੇਿ ਖੇਿੋ। 

★ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕਤਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਿਫੇ ’ਤੇ ਸਿਆਨ 
ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਿਾਓ - ਤੁਹਾਿੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਉਹ ਿੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸਿੱਚ ‘ਸਿੱਚੋਂ-ਸਿੱਚੋਂ ਇਿ ਨੰੂ ਛੱਿ 
ਿਕਦੇ ਹਨ’ ਸਕਉਂਸਕ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ 
ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਸਿੱਚ ਦੱਿੋ ਸਕ 
ਅਿੀਂ ਤਿਿੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਿੋਚ ਕੇ ਬਗੈਰ ਸਕਿੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਿਕਦੇ ਹਾਂ 

★ ਸਕਤਾਬ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਿਮੇਂ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ‘ਪਤਾ 
ਲਗਾਉਣ’ ਲਈ ਰੋਮਾਂਚਤ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਸਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ 
ਉਤਿੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ ਸਕ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ? ਅਤੇ ਿਾਹ 
ਇਿ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਦੱਤਾ!

★ ਇਹ ਪੱੁਛੋ ਸਕ ਤੁਹਾਿਾ ਬੱਚਾ ਿਫ ੇਉੱਤੇ ਕੀ ਿਾਪਰਦਾ 
ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਿਕਦਾ ਹੈ (ਪਸਰਣਾਮ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ), 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਿਗੇਾ 
(ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ), ਉਹ ਸਕਉਂ ਿਚੋਦੇ ਹਨ 
ਸਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ (ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ) 
ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਕਿੇਂ 
ਿਬੰਿਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ (ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ)।

★ ਿਾਕਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਬਣਤਰ ਬਣਾਉਣ ਸਿੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰੋ - ਜੇ ਤੁਹਾਿਾ ਬੱਚਾ ਕਸਹੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਖੇਿ ਰਹੇ 
ਹਨ! ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਹ ਿਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ, 
ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬੱਚ ੇਰੇਤ ਿਾਲੇ ਗੱਿ ੇ(ਿੈਂਿਸਪਟ) ਸਿੱਚ 
ਖੇਿ ਰਹੇ ਹਨ।

★ ਤੁਿੀਂ ‘ਮੌਸਖਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋੜ ਕੇ’ ਿੀ ਆਪਣੇ 
ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ 
ਪਸਹਲਾਂ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕੂਲ 
ਸਿੱਚ ਆਿਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਤਿਿੀਰ ਿੱਚੋਂ ਸਕਿੇ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਚੁਣੋ, ਸਮਿਾਲ 
ਲਈ ਟੈਂਟ (tent)। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿੁਣਾਉਣ 
ਲਈ  ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਆਿਾਜ਼ ਨੰੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ, 
t-e-n-t, ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ  tent 
(ਟੈਂਟ) ਬੋਲਣ ਲਈ ਉਤਿਾਸਹਤ ਕਰੋ। 

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ  

ਸ਼ਬਦ-ਰਸਹਤ ਸਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 

ਕਰਸਦਆਂ ਮੈਂ ਸਕਿੇਂ ਿੱਿ ਤੋਂ ਿੱਿ ਫਾਇਦਾ 

ਲੈ ਿਕਦਾ/ਿਕਦੀ ਹਾਂ? 

ਸ਼ਬਦ-ਰਸਹਤ ਸਕਤਾਬਾਂ ਨੰੂ ਨਸਜੱਠਣਾ 



ਫਸੋਨਕ ਬਾਰੇ ਿਸੁਣਆ ਿੀ, ਪਰ ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ 
ਜਾਣਦੇ ਸਕ ਅਿਲ ਸਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ 
ਹੈ ਸਜਿ ਦੀ ਿਭ ਤੋਂ ਿੱਿ ਿੰਭਾਿੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਰਤੋਂ ਤੁਹਾਿੇ 
ਅਸਿਆਪਕ ਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਣ 
ਿਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਜਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਿਕਦੀ 
ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਪਸਰਸਚਤ ਲੱਗ ਿਕਦੀ ਹੈ।

ਫਸੋਨਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ‘ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ’ ਅਤੇ ਬੱਸਚਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ 
ਸਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਿਾਿਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 
ਜਦੋਂ ਅਿੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਿਫ ੇ’ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ 
ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਿਾਜਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 
ਸਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਦਰਿਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਰੇ ਅਿੀਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ 
ਨੰੂ ਅਰਥ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਿਮਝ ਿਕੀਏ ਸਕ 
ਟੈਕਿਟ ਿਾਨੰੂ ਕੀ ਕਸਹ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਚ ਿਾਿੇ 
ਕਲੋ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 44 ਆਿਾਜਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਿਾਿੀ 
ਿਰਣਮਾਲਾ ਸਿੱਚ ਸਿਰਫ 26 ਅੱਖਰ ਹਨ, ਇਿ ਲਈ ਕਝੁ 
ਆਿਾਜਾਂ ਦੋ, ਸਤੰਨ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਾਰ ਅੱਖਰਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ 
ਸਮਲਾ ਕ ੇਬਣਾਇਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸ਼ਰੂੁਆਤੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਿਾਿਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਕ 
ਆਿਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿੇਲ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸਮਲਾਉਣਾ (ਉਦਾਹਰਣ 
ਿਜੋਂ ‘ਿ-ੈਅ-ਟ’ s-a-t) ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਫਰ ਉਿ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਚ ੇਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਆਿਾਜਾਂ ਦੇ ‘ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ’ 
ਅਤੇ ਸਫਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ‘ਜੋੜਨਾ’ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰ ਸਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਇੰਝ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋੜਦੇ ਅਤੇ ‘ਬਣਾਉਂਦੇ’ ਹਨ। ਇਿ 
ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਆਿਾਜਾਂ  ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਖੱਬੇ 
ਤੋਂ ਿੱਜੇ, ਉਹ ਿਮੁੱ ਚ ੇਸ਼ਬਦ ‘ਿਣੁਨ’ ਦੇ ਯੋਗ ਹੰੁਦੇ ਹਨ 
(ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ ‘ਿਟੈ’ sat)। ਸਜਿੇਂ-ਸਜਿੇਂ ਬੱਚ ੇਪ੍ਰਗਤੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਕਤਾਬਾਂ ਹੋਰ ਜਸਟਲ ਹੰੁਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਆਿਾਜਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਿ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ 
ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ ‘ਸ਼ਾਪੱ’ (shop) ਸਿੱਚ 
‘ਸ਼’ (sh)), ਅਤੇ ਕਈ ਿਾਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਅੱਖਰਾਂ 
ਦਾ ਇੱਕ ਿਮਹੂ ਸਿਸਭੰਨ ਆਿਾਜਾਂ ਨੰੂ ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ 
(ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ ‘ਕਾਓ’ (cow) ਸਿੱਚ ‘ਆਓ’ (ow) 
ਅਤੇ ‘ਲੋਅ’ (low) ਸਿੱਚ ‘ਅ’ (ow))।

ਿੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਕਸ ਬੱਚੇ ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ 
ਆਿਾਜਾਂਨੰੂ ਪਛਾਣ ਿਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਅਜਸਹੇ 
ਿਾਰਾਪ੍ਰਿਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲ ਿਕਣ ਕਸ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿੇ। ਭਾਿਂੇ, ਇੱਥੇ 
ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਸਉਂਕਸ ਬੱਚਸਆਂ ਨੰੂ ਹੋਰ 
ਜਟਸਲਗੰੁਝਲਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਕਸਤਾਬਾਂ ਨੰੂ ਿਮਝਣ ਿਸੱਚ 
ਮਦਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਜੋੜਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਅਹਸਮ ਹੈ ਕਸ ਬੱਚਸਆਂ ਨੂੰ ਿਾਰਨਾ 
ਤੇ ਿਮਝ ਦੀ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਿੁਨੀਆਂ ਨਾਲ 
ਿਬੰਿਤ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਲਗਾਂ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਿਮੇਂ ਿਾਰਨਾਿਾਂ 
ਅਤੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਬੱਚਸਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਸਲ ਿਕੇ।

ਫੋਸਨਕ (ਿੁਨੀਆਂ) ਨੰੂ ਿਮਝਣਾ 

11ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਾਈਿ  
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ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਚ ਿਿੀਆ ਹੋਣ ਤੇ ਿਕੂਲ ਸਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗ੍ਰਿੇਜ਼ 
ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇਹ ਿੀ ਿੱਚਮੁੱ ਚ ਅਸਹਮ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਿਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ।ੇ 
ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕ ੇਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ 
ਕਰਨ ਿਾਿਤੇ ਇੱਥੇ ਕਝੁ ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਿਝੁਾਅ ਸਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:

1 ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ੋ- ਤੁਿੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 
ਹੋਿ,ੋ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇਿ ੋਸਕ ਤੁਿੀਂ 
ਆਪਣ ੇਪੜ੍ਹਨ, ਦਾ ਆਨੰਦਮਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਿ ਨੰੂ 
ਇਹ ਦਰਿਾਓ ਸਕ ਘਰ ਸਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ  ਕਿੇਲ 
‘ਹੋਮਿਰਕ’ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। 

2 ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਅਸਜਹੀਆਂ ਸਕਤਾਬਾਂ ਦੇਿੋ, ਸਜਨ੍ਹ ਾਂ 
ਸਿੱਚ ਉਿ ਨੰੂ ਸਦਲਚਿਪੀ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਘਰ ਸਿੱਚ ਉਿ 
ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਿਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਿ 
ਕਰਿਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣ ੇਖ਼ੁਦ ਦੇ ਿਮੇਂ ਅਨੁਿਾਰ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਝੁ ਚਣੁ ਿਕਣ। ਜੇ 
ਤੁਹਾਿਾ ਬੱਚਾ ਸਕਿੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਿ ਸਕਤਾਬ ਜਾਂ ਸ਼ਲੈੀ 
ਨਾਲ ਜੂਝ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਿ ਨੰੂ ਉਿ ਦੀ 
ਸਦਲਚਿਪੀ ਦਾ ਸਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਚਸਰੱਤਰ ਲੱਭਣ ਸਿੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰੋ, ਭਾਿੇਂ ਇਿ ਦਾ ਅਰਥ ਰਿਾਲੇ ਜਾਂ 
ਕੌਸਮਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਸਕਉਂ ਨਾ ਹੋਿ ੇ- ਘਰ ਸਿੱਚ 
ਸਜੰਨੀ ਿੱਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਬਹਤਰ ਹੈ!

3 ਤੁਹਾਿਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਿੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਕਤਾਬਾਂ 
ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਸਕਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਿੁਆਲ 
ਪੁੱ ਛਣ ਨਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਿਮਝ ਸਿਕਿਤ 
ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਮਦਦ ਸਮਲ ਿਕਦੀ ਹੈ।

4 ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਦਖਾਓ ਸਕ ਤੁਹਾਿੀ ਉਿ ਦੀਆਂ 
ਸਕਤਾਬਾਂ ਦੇ ਚਸਰੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਿੱਚ 
ਸਦਲਚਿਪੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਚਸਰੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 
ਸਜ਼ਆਦਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਨ ਸਿੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ

5 ਭਾਿੇਂ ਤੁਹਾਿਾ ਬੱਚਾ ਖ਼ੁਦ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹੋਿੇ, ਪਰ 
ਸਫਰ ਿੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਕਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਿੁਣਾਉਣਾ 
ਚੰਗਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਉਮਰ 
ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ  ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਿੁਣਾਉਂਦੇ ਰਸਹਣ ਨਾਲ 
ਉਿ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਬੰਿ ਕਾਇਮ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਿ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ 
ਸਿੱਚ ਮਦਦ ਸਮਲਦੀ ਹੈ, ਇਿੇ ਲਈ ਤੁਹਾਿਾ 
ਬੱਚੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਿੁਣਾਉਂਦੇ ਰਸਹਣਾ, 
ਖ਼ਾਿ ਕਰ ਕੇ ਰਾਤੀਂ ਿੌਂਦੇ ਿਮੇਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 
ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਸਹਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਨੰੂ ਉਤਿਾਸਹਤ ਕਰਨਾ
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6 ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਿਸ਼ੈਨ ਦੌਰਾਨ, ਿਬੰਿਤ ਚਸਰੱਤਰ ਬਣ 
ਜਾਓ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਆਿਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢੋ, ਜੇ ਅਸਜਹਾ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਕਹਾਣੀ ਸਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ 
ਸਮਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਿੀਂ ਿਾਰਾ ਸਦਨ ਇੱਕ ਖ਼ਾਿ ਚਸਰੱਤਰ 
ਬਣ ੇਰਸਹਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਿੀ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।

7 ਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਿਸ਼ੈਨ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਿੀਂ ਦੋਿਾਂ ਨੇ 
ਿੱਚਮਚੁ ਕਈੋ ਸਕਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਸਣਆ 
ਿੀ, ਤਾਂ ਉਿ ਨੰੂ ਮੜੁ ਪੜ੍ਹਦੇ ਿਮੇਂ ਨਾ ਸਝਝਕ।ੋ ਤੁਿੀਂ 
ਹਰ ਿਾਰ ਕਝੁ ਨਿਾਂ ਸਿੱਖ ਿਕਦੇ ਹੋ।

8 ਸਕਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੱਚ ਿਮਾਂ ਸਬਤਾਓ, 
ਸਕਤਾਬਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕ ੇਆਨੰਦ ਮਾਣ ੋਤੇ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ 
ਨੰੂ ਉਹ ਸਕਤਾਬ ਚੁੱ ਕਣ ਦੇਿੋ, ਸਜਹੜੀ ਉਿ ਨੰੂ 
ਿਿਰੇੇ ਉਤੇਸਜਤ ਜਾਪੇ। ਬੱਸਚਆਂ ਸਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ 
ਰੱੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਬਹੁਤ 
ਿਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੱਚ ਸਕਤਾਬਾਂ ਨੰੂ ਿਿੀਆ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਜਾਇਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

9 ਆਪਣੀ ਿਥਾਨਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਿਮਾਰੋਹਾਂ 
ਸਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਿਾ ਬੱਚਾ ਹੋਰਨਾਂ 
ਬੱਸਚਆਂ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਚਕ ਗਤੀਸਿਿੀਆਂ ਸਿੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿਕੇ। ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਸਿੱਚ ਅਕਿਰ 
ਲੇਖਕਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਿੱਸਦਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਜੱਥੇ ਬਹੁਤ 
ਮਜ਼ਾ ਆ ਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਿੀ ਸਮਲ 
ਿਕਦੀ ਹੈ।

10 ਿਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ, ਉਹ ਸਕਤਾਬ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ 
ਸਿਖਾਓ ਜੋ ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਿ ਨੰੂ ਇੰਝ ਸਦਖਾਓ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 
ਿੁਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ।

11 ਸਕਤਾਬ ਦੇ ਸਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਿਬੰਿਤ ਕੋਈ ਿ੍ਰਾਇੰਗ 
ਕਰਨ, ਸਲਖਣ ਅਤੇ ਖੇਿ ਖੇਿਣ ਲਈ 
ਉਤਿਾਸਹਤ ਕਰੋ। ਇਿ ਨਾਲ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 
ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਸਿੱਚ ਮਦਦ ਸਮਲੇਗੀ 
ਤੇ ਇਹ ਇਿ ਗੱਲ ਨੰੂ ਿੀ ਸਦਖਾਏਗੀ ਸਕ ਪੜ੍ਹਨ 
ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਕੇਿਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਿਾਜ਼ਾਂ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ।

12 ਕਸੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਸਕ ‘ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕ ੇਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਿਮੇਂ’ 
ਨੰੂ ਸਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਾਿ ਿਮਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿ,ੇ 
ਸਜੱਥੇ ਤੁਿੀਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਿੰਗਤ ਸਿੱਚ ਬਸਹ ਕੇ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਿ 
ਨਾਲ ਤੁਹਾਿ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਘਰ ਸਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ 
ਉਿੀਕ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਮਦਦ ਸਮਲੇਗੀ।

13 ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕਈ ਿਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕਈ ਿਾਰੀ 
ਕਝੁ ਦੁਹਰਾਓ ਿਾਲਾ ਲੱਗ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਇਿ ਲਈ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰੂ ਉਤਿਾਸਹਤ ਕਰੋ ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਹਰ 
ਰੋਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਸਕਿ ੇਿੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਸਿੱਚ ਪੜ੍ਹ।ੋ



ਤੁਹਾਿਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਿ ਦੇ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਨਾਲ ਘਰ ਸਿੱਚ ਭਰਨਾ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਲੀ ਸਗ੍ਰੱ ਿਜ਼ ਿਾਲੇ ਿਸਫਆਂ ਨੰੂ ਭਰਨਾ ਪਸਹਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਝੁ ਮਸ਼ੁਸਕਲ ਜਾਪ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਇਿ ਲਈ ਇੱਥੇ 
ਉਹਨਾਂ ਸਟੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਸਕਿਮਾਂ ਲਈ ਅਸਜਹੇ ਿਝੁਾਅ ਅਤੇ ਸਮਿਾਲਾਂ ਸਦੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਿੀਂ ਸਲਖ ਿਕਦੇ ਹੋ:

★ ਹਾਂ-ਪੱਖੀਸ਼ਲਾਘਾ
ਤਾਰੀਫ਼ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਟੱਪਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 
ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 
ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਚ ਿਿੈ-ਮਾਣ ਭਰਨ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ 
ਿਿਾਉਣ ਸਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਬੇਨ।

★ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ
ਤੁਹਾਿਾ ਬੱਚਾ ਸਜਹੜੀ ਿੀ ਨਿੀਂ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ ਲੱਭਦਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਿ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆਸਦ 
ਦਾ ਸਰਕਾਰਿ ਰੱਖੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ, ਹੈਲੇਨ ਦੀ 
‘ਬੱਿਲ’ (bustle) ਅਤੇ ‘ਪੌਂਿਰ’ (ponder) ਸਜਹੇ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਿੱਚ ਸਦਲਚਿਪੀ ਿੀ - ਅਿੀਂ ਸ਼ਬਦਕਸ਼ੋ 
ਸਿੱਚ ਅਰਥ ਿਖੇੇ ਜਾਂ ਏਸਮਲੀ ਨੇ ‘ਿੰਿੀਆਂ’ (ਫ਼ਲੁ 
ਿਟਾਪੱਿ) ‘ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਚਤੇੇ ਰੱਸਖਆ। 

★ ਅਸਿਆਪਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ
ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰਿ ਸਿੱਚ ਇੱਕ ਿੰਖੇਪ ਨੋਟ, ਤੁਹਾਿੇ 
ਬੱਚ ੇਦੇ ਕਲਾਿ ਅਸਿਆਪਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 
ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ 
ਿਜੋਂ, ਰੇਚਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿੇਲ ਕਝੁ ਕ ੁਪੰਨੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ 
ਸਕਉਂਸਕ ਉਿ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਿੀ। 

★ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਣੇ
ਿਕੂਲ ਸਿੱਚ ਅਸਿਆਪਕ ਨਾਲ ਸਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ 
ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿੰਭਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਇਿ ਲਈ 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਿੌਖਾ ਢੰਗ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ: ਅਿੀਂ 
ਿੱਚਮੁਚ ਘੋਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਸਣਆ, 
ਸਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀ ਅਸਜਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ 
ਿਾਨੰੂ ਸਮਲ ਿਕਦੀ ਹੈ?

★ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨੋਟ ਕਰਨੇ
ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਔਖਾ ਜਾਪਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਜਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿੂਚੀ ਬਣਾਓ 
ਤੇ ਅਸਜਹੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ 
ਅਸਭਆਿ ਹਰ ਿਾਰ ਉਿ ਿਮੇਂ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਿੀ ਤੁਿੀਂ 
ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰਿ ਸਿੱਚ ਸਲਖਦੇ ਹੋ। 

★ ਅਨੇਕਾਂ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਆਲ ਰੱਖਣਾ
ਦੁਹਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਿਾਰ ਕੁਝ ਿੱਖਰੀ 
ਚੀਜ਼ ਸਲਖਣ ਬਾਰੇ ਿੋਚਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਿਾਰਾਪ੍ਰਿਾਹਤਾ, 
ਦਰੁਿਤਤਾ, ਿਮਝਣ-ਸ਼ਕਤੀ , ਿੱਸਤਆ, 
ਪ੍ਰਗਟਾਅ, ਜੁੜਾਿ, ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ, ਸਿਆਕਰਣ ਅਤੇ 
ਸਿਸ਼ਰਾਮ ਸਚੰਨ ਸਜਹੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟੱਪਣੀ 
ਸਲਖਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।
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ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰਿ ਨੰੂ ਿਰਤਣਾ
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ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਸਚੰਤਤ ਹੋ ਸਕ ਤੁਹਾਿਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਿੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੁਿੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਚਾਰਾਂ ਲਈ 
ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ:

★ ਇਿ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿਚਾਰ ਕਰਨ 
ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਸਕ ਤੁਹਾਿਾ ਬੱਚਾ ਸਕਹੜੇ ਮਾਮਲੇ 
ਨਾਲ ਿੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ - ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਿਮਝਦੇ 
ਹੋ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਚ ਸਕਿੇ ਿੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ 
ਕਮੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ 
ਮੁੱ ਦਾ ਹੈ?

★ ਆਪਣੀਆਂ ਸਚੰਤਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਕਲਾਿ ਅਸਿਆਪਕ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਿ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ 
ਿਾਿਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰਿ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।

★ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਬੁੱ ਿੀਮਾਨੀ ਨੰੂ 
ਨਹੀਂ ਦਰਿਾਉਂਦਾ - ਇਹ  ਸਕਿੇ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ 
ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਿਮੂਹ ਨੰੂ ਸਿੱਖਣ ਬਾਰੇ 
ਹੈ, ਇਿ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਿਬਰ ਰੱਖੋ ਸਕਉਂਸਕ ਇਹ ਿਭ 
ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ। 

★ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਹ ਅਸਹਿਾਿ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਿੋ ਸਕ 
ਉਿ ਦੇ ਿੰਘਰਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਿੀਂ ਸਫ਼ਕਰਮੰਦ ਜਾਂ 
ਸਨਰਾਸ਼ ਹੋ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾ ਿਕਦੇ 
ਹਨ ਤੇ ਸਚੰਤਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।

★ ਜੇ ਤੁਹਾਿਾ ਬੱਚਾ ਸਕਿੇ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ‘ਤੇ ਫਿ 
ਸਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਿ ਨੰੂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੱਿਣ ਅਤੇ 
ਅੱਗੇ ਿਿਣ ਤੋਂ ਨਾ ਿਰੋ। ਹਰੇਕ ‘ਰੀਸਿੰਗ ਪਲੈਨੇਟ’ 
ਸਕਤਾਬ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਕਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਿੇ ਔਖੇ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਿੂਚੀ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

★ ਸਕਿ ੇਹਾਲਾਤ ਦਾ ਦਬਾਅ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਿ ੋ- 
ਇਕੱਠੇ ਬਸਹ ਕ ੇਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਦੋਿਾਂ ਦਾ ਿਾਰੀ-ਿਾਰੀ 
ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਠੀਕ ਰਸਹੰਦਾ ਹੈ

★ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣੋਂ - ਸਨੱਕੀਆਂ-ਸਨੱਕੀਆਂ 
ਿਫ਼ਲਤਾਿਾਂ ‘ਤੇ ਿੀ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰੋ 
ਤੇ ਉਤਿਾਸਹਤ ਕਰੋ।

★ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ 
ਦੇ ਆੱਪਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ 
ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ - ਕਈ ਿਾਰ 
ਨਜ਼ਰ ਿਬੰਿੀ ਮਸ਼ੁਸਕਲਾਂ ਿੱਲ ਸਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ 
ਅਤੇ ਇਿ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ’ਤੇ ਅਿਰ ਪੈ 
ਿਕਦਾ ਹੈ। 

★ ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਸਚੰਤਤ ਹੋ ਸਕ ਤੁਹਾਿਾ ਬੱਚਾ 
ਸਿਿਲੈਕਸਿਕ  ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸਿਤ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦੇ ਅਸਿਆਪਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ 
ਅਤੇ ਿਲਾਹ ਲਈ ਪੱੁਛੋ। ਹੋਰ ਿਿੇ ਲਈ www.
bdadyslexia.org.uk ਿਖੋੇ।

★ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਉਿ ਦੀ ਪਿੰਦ ਤੇ ਸਦਲਚਿਪੀ ਦੇ 
ਲੇਖਕਾਂ, ਸਿਸਸ਼ਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਲੈੀਆਂ ਲੱਭਣ ਸਿੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰ ਕ ੇਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਤਿਾਸਹਤ ਕਰੋ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ 
ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਸਹਣਾ ਅਸਹਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰੋ, ਭਾਿੇਂ 
ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚ ੇਨੇ ਰਿਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ੇਹੋਣ ਜਾਂ ਿਕਲੂ ਸਿੱਚ 
ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਪੁਿਤਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹੋਰ 
ਕਈੋ ਟੈਕਿਟ ਪੜ੍ਹ ੇਹੋਣ।

ਿੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ



ਿਮੱਸਿਆਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਿੁਝਾਅ
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ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਨ 
ਲਈ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਿ ਨੰੂ ਸਿਿਥਾਰ ਨਾਲ 
ਿਮਝਾਓ ਸਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਿਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਯਗੋ 
ਹੋਣਾ ਸਕੰਨਾ ਅਸਹਮ  ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਕਾਹਲੀ 
ਸਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇੰਝ ਕਰਸਦਆਂ ਮਲੂ- ਪਾਠ 
ਦੇ ਸਿਸ਼ ੇਨੰੂ ਿਮਝਦਾ ਿੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹ ਕ ੇਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦੇ ਅਰਥ ਿਮਝਣ ਦੇ ਯਗੋ ਹੋਣਾ ਅਸਹਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ- 

ਕਾਹਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਿਰ 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਿਮੇਂ ਕਾਫੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਿਕਲੂ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਥੱਕਾਣ ੇਿਾਲਾ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਸਚਆਂ 
ਨੰੂ ਘਰ ਸਿੱਚ ਖੇਿਣ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕਝੁ ਿਮਾਂ’ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਿ ਹਾਲਤ ਸਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਈੋ 
ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਗੇੀ, ਜੇ ਉਹ ਮਸ਼ੁਕਲ ਨਾਲ  ਆਪਣੀਆਂ 
ਅੱਖਾਂ ਖੱੁਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖ ਿਕਦੀ ਹੈ! ਸ਼ਾਇਦ ਿਿਰੇ ਿਮੇਂ ਕਝੁ 
ਸਮੰਟ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕੀ ਕਸੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਿੀਕਐਿਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਸਹੱਿਾ ਬਣਾਓ - ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਤੇ 
ਅਕਿਰ ਕਰਨਾ ਅਸਹਮ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਿੀਂ ਿਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਪੁੱ ਜਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਿੀ 

ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਥੱਕ ਗਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ – ਕੀ ਫਰੇ ਭੀ ਮਨੰੂੈ ਉਿ 

ਨਾਲ ਿੱਚਮੁਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਿਿੀਆ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ 
ਿਾਸਹਤਕ ਮਾਸਹਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ। 
ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂ ਰਿਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਿੀ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ 
ਨੰੂ ਦਰਿਾ ਿਕਦੇ ਹੋ ਸਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਰੂਟੀਨ 
ਦਾ ਆਨੰਦਮਈ ਸਹੱਿਾ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਕਸੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਕੇ 
ਕਈੋ ਅਸਜਹਾ ਸਿਸ਼ਾ ਲੱਭ,ੋ ਸਜਿ ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹ ਕ ੇ
ਅਤੇ ਉਿ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਿਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਕ ੇਤੁਿੀਂ ਦੋਿੇਂ 
ਆਨੰਦ ਮਾਣ।ੋ 

ਸਪਤਾ/ਮਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੰੂ 

ਆਪਣੇ ਪੱੁਤਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਔਖਾ 

ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਿੀ ਨਾਿਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ 

ਿਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਿੀਆ ਆਦਰਸ਼ 

ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੰੁਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਿਕਦਾ/

ਿਕਦੀ ਹਾਂ?

ਇਿ ਦੀ ਕਈੋ ਸਨਸ਼ਚਤ ਿਮਾਂ-ਿੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਿ 
ਲਈ ਜਤਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ 
ਤੁਲਨਾ ਹੋਰਨਾਂ ਬੱਸਚਆਂ ਜਾਂ ਭਰਾਿਾਂ-ਭਣੈਾਂ ਨਾਲ ਨਾ 
ਕਰੋ। ਤੁਹਾਿਾ ਬੱਚਾ ਭਾਿੇਂ ਆਤਮ-ਸਿਸ਼ਿਾਿ ਨਾਲ 
ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਿ,ੇ ਪਰ ਅਸਹਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਉਹ 
ਸਕਤਾਬਾਂ ਨੰੂ ਿਮਝ ਿਕਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯਗੋ ਹੋਣ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਕਤਾਬ ਨੰੂ  ਸਕਿੇ 
ਬੱੁਕ ਬੈਂਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ 
ਹੈ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮਲੂ-ਪਾਠ ਨੰੂ ਿਮਝਣ 
ਬਾਰੇਹੈ। ਬੱਚ ੇਦੇ ਅਸਿਆਪਕ ਦੇ ਫ਼ਿੈਲੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਿਾ 
ਕਰੋ - ਉਹ ਹਰ ਬੱਚ ੇਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੰੂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ 
ਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਿੇਗਾ ਸਕ ਤੁਹਾਿੀ ਿੀ ਦੇ 
ਔਖੀਆਂ ਸਕਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਿਲੇਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਮੇਰੀ ਿੀ ਇੱਕੋ ‘ਬੁੱ ਕ ਬੈਂਿ’ ਦੀਆ ਂ

ਸਕਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਸਿੱਚ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈਤੇ ਮੈਨੰੂ ਸਚੰਤਾ 

 ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। 

ਇੱਕ ਬੈਂਿ ਸਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਸਿੱਚ ਸਕੰਨਾ ਿਮਾਂ 

ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?



ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ-ਿਾਮਗਰੀਆਂ
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ਹੈਲਪ ਯੂਅਰ ਚਾਇਲਿ ਲਿ ਰੀਸਿੰਗ: ਏ ਪੇਰੈਂਟ’ਿ ਗਾਈਿ, ਐਲੀਿਨ ਿੇਸਿਿ (ਐਗਮੌਂਟ, 2014) 
Help Your Child Love Reading: A Parent’s Guide, Alison David (Egmont, 2014)

ਰੀਸਿੰਗ ਫ਼ਾਰ ਇੰਜੌਏਮੈਂਟ: ਏ ਸਲਟਰੇਚਰ ਰੀਸਿਊ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਲਟਰੇਿੀ ਟਰੱਿਟ, 2016) 
Reading for Enjoyment: A literature review (National Literacy Trust, 2016)

ਿੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਈ. ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ (CLPE Reading Scales)
www.clpe.org.uk/library-and-resources/reading-and-writing-scales

ਕਾਿੈਂਟਰੀ ਯੂਨੀਿਰਸਿਟੀ - ਬੋਲਣ ਦੀ ਲਯ ਿੂਖਮਤਾ ਬਾਰੇ ਖੋਜ (Coventry University - speech 
rhythm sensitivity research)
www.coventry.ac.uk/research/areas-of-research/psychology-behaviour-
achievement/literacy-research/

ਸਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਮੁਲਾਂਕਣ: 2016 ਨਮੂਨੇ ਿਾਲੀਆਂ ਿਾਮਗਰੀਆਂ 
(Department for Education – National curriculum assessments: 2016 sample materials)
www.gov.uk/government/collections/national-curriculum-assessments-2016-sample-
materials

ਸਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ - ਇੰਗਲੈਂਿ ਸਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ: ਅਸਿਐਨ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
(Department for Education – National curriculum in England: English programmes of study)
www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-english-
programmes-of-study

ਰੀਸਿੰਗ ਫਾਰ ਪਲੈਜ਼ਰ (Reading for Pleasure)   
www.literacytrust.org.uk/research/nlt_research/271_reading_for_pleasure_a_
research_overview

ਰੀਸਿੰਗ ਪਲੈਨੇਟ (Reading Planet)
www.risingstarsreadingplanet.com

ਦ ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਲਟਰੇਿੀ ਇਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (The Centre for Literacy in Primary 
Education) (ਿੀ.ਐਲ.ਪੀਈ. - CLPE)
www.clpe.org.uk

ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਲਟਰੇਿੀ ਟਰੱਿਟ (The National Literacy Trust)
www.literacytrust.org.uk



 

 

 

 

 
 

 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
www.risingstars-uk.com

risingstarsreadingplanet.com/parents

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੀਿਡੰਗ ਪਲੈਨ� ਟ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ 
ਪਾਠਕ ਬਣਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ
ਪੜ�ਨ ਲਈ ਗਾਈਡ

ਸ਼ਬਦ-ਰਿਹਤ
ਿਕਤਾਬ� 

ਰੋਮ�ਚਕਾਰੀ
ਕਹਾਣੀਆਂ

ਪੂਰੀ ਤਰ�� 
ਿਵਆਿਖਆਯੋਗ 
ਪੜ�ਨ ਵਾਲੀਆਂ 
ਿਕਤਾਬ� 

ਿਵਆਪਕ 
ਪੜ�ਨ 
ਸਾਮਗਰੀਆਂ 

ਘਰ ਿਵੱਚ ਪੜ�ਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਫੋਿਨਕਸ (ਧੁਨੀ) ਦੇ ਮਾਅਨ�  ਕੱਢਣੇ
ਬੁੱ ਕ ਬ�ਿਡੰਗ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਵਆਿਖਆ
ਸਮਝ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੇਧ  ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ

01235 400555 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 


