
Te ako ngātahi
ਇਕੱਣਠਆਂ ਣਸੱਖਿਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਿ ਿਾਲੇ ਣਦਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਣਿੱਚ, whānau (ਪਣਰਿਾਰ) ਨਾਲ, 
ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਣਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਪਿੀ ਆਰੰਭਕ ਣਸੱਣਖਆ ਸੇਿਾ ਣਿਖੇ ਣਸੱਖਿਗੇ। ਇਹ ਪਰਚਾ (ਣਕਤਾਬਚਾ) ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ 
ਣਦਲਚਸਪੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਿ ਅਤੇ ਣਸੱਖਿ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਆਨੰਦ ਮਾਿਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਣਕਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰੰਭਕ ਣਸੱਣਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਣਿਖੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਣਜਹੇ ਹੁਨਰ ਣਸੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਿੀ 
ਬਿਾਉਿ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਣਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਣਜਉਿ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਬਿਨ ਅਤੇ ਆਪਿੀ ਣਸੱਣਖਆ, ਿਰਤਮਾਨ ਸਮਂੇ ਅਤੇ 
ਸਕੂਲ ਣਿੱਚ, ਸਫਲ ਹੋਿ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਮਾਪੇ ਬੱਣਚਆਂ ਦੇ ਪਣਹਲੇ ਅਣਿਆਪਕ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਅਣਜਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਣਜਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਣਸੱਖਿ 
ਣਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਭ ਤਂੋ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਿੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰੋ। ਇਹ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਤਾਉਮਰ ਪੜ੍ਾਈ ਲਈ ਣਬਹਤਰੀਨ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਭਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਣਦੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਿੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਪਿੀ 
ਘਰੇਲੂ ਭਾਸ਼ਾ ਣਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਿੀਆ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਣਦਆਂ ਹੋਿੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਤਂੋ 
ਸੁਣਿਿਾਜਨਕ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। 

ਸਭ ਤਂੋ ਿੱਿ, ਛੋਟੇ tamariki (ਬੱਚੇ) ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਤੀਣਿਿੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਣਸੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿੇ ਬੱਚੇ 
ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਿੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਤੀਣਿਿੀਆਂ ਣਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਣਸੱਖਿ ਣਿੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹੋ।

Ko koe, tō tamaiti, me tō whare akoranga kōhungahunga
ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰੰਭਕ ਣਸੱਣਖਆ ਸੇਿਾ
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ਆਓਣਤਆਰੋਆ ਣਨਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਣਿੱਚ ਆਰੰਭਕ ਣਸੱਣਿਆ ਸੇਿਾਿਾਂ
ਆਓਣਤਆਰੋਆ ਣਨਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਣਿੱਚ, ਆਰੰਭਕ ਣਸੱਣਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਕੋਲ tamariki (ਬੱਣਚਆਂ) ਲਈ ਖੇਡਿ ਅਤੇ ਖਾਿਾ ਬਿਾਉਿ ਅਤੇ 
ਬਾਗਿਾਨੀ ਕਰਨ ਣਜਹੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਤੀਣਿਿੀਆਂ ਣਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਿ ਦੇ ਖੂਬ ਮੌਕੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੀ ਆਰੰਭਕ ਣਸੱਣਖਆ ਸੇਿਾ ਣਿਖੇ kaiako (ਅਣਿਆਪਕ) ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪਂੇਟ, ਕਲੇ (ਣਮੱਟੀ), ਪਲੇਡੋਅ, ਣਬਲਣਡੰਗ 
ਬਲਾੱਕਸ, ਪਾਿੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਿਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਣਹਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਣਸੱਖਿ ਣਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਿਾਰੀ 
ਇਹ ਅਸਤ-ਣਿਅਸਤ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ! kaiako (ਅਣਿਆਪਕ) ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੇਡ ਣਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿਗੇ, ਉਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, 
ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਨਿਂੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਜਾਿਕਾਰੀ ਣਿੱਚ ਿਾਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਆਰੰਭਕ ਣਸੱਣਖਆ ਸੇਿਾ ਣਿਖੇ, kaiako (ਅਣਿਆਪਕ) ਤੁਹਾਡੀ ਘਰੇਲੂ ਭਾਸ਼ਾ (ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ) ਅਤੇ ਸਣਭਆਚਾਰ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਬਿਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਘਰ ਿਰਗਾ ਅਣਹਸਾਸ ਕਰਿਾਉਿ ਣਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਨ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਣਜ਼ਆਦਾ ਣਸੱਖਿ ਣਿੱਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦਾ ਸਿਾਗਤ ਕਰਨਗੇ।

Kaiako (ਅਣਿਆਪਕ) ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ, ਦੁਿੱਲਾ ਣਰਸ਼ਤਾ ਬਿਾਉਿ ਲਈ ਿੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਉਿਗੇ 
ਣਕ ਸੇਿਾ ਿੱਲਂੋ ਣਦੱੜਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਜਰਣਬਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀਣਿਿੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੇਿਾ ਦੀ ਚੋਿ ਕਰਨੀ
ਆਓਣਤਆਰੋਆ ਣਨਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਣਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰੰਭਕ ਣਸੱਣਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤਂੋ ਚੋਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਾਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲਂੋ ਤੈਅ ਣਮਆਰਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਿਾਰੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਿੇ ਬੱਚੇ ਲਈ 
ਜਗ੍ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਣਤੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਂੋ ਿੱਿ ਉਮਰ ਿਾਲੇ ਬੱਣਚਆਂ ਲਈ, ਆਰੰਭਕ ਣਸੱਣਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਣਿੱਚ ਪ੍ਰ ਤੀ ਹਫ਼ਤੇ 20 ਘੰਣਟਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮਂੇ 
ਲਈ ਭਾਗ ਲੈਿਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ।  ਕੁਝ ਪਣਰਿਾਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਰਾਹੀਂ ਆਰੰਭਕ ਣਸੱਣਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਣਿੱਚ 
ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਓਣਤਆਰੋਆ ਣਨਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਣਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 
ਆਰੰਭਕ ਣਸੱਣਿਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਣਿੱਚ ਬੱਣਚਆਂ ਦੀ 
ਪੜ੍ਾਈ Te Whāriki, ਮੁਢਲੇ ਬਚਪਨ  
ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰ ਮ ਉੱਤਤੇ ਆਿਾਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  
Te Whāriki (ਮੁਢਲੇ ਬਚਪਨ ਲਈ  
ਪਾਠਕ੍ਰ ਮ), ਦੋ-ਸੱਣਭਆਚਾਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰ ਮ ਹੈ ਜੋ 
Te Tiriti o Waitangi ( ਿੈਟਾਂਗੀ ਦੀ  
ਸੰਿੀ) ’ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਆਰੰਭਕ ਣਸੱਣਿਆ ਸੇਿਾ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਿਕਾਰੀ 
ਣਦੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਣਮਸਾਲ ਲਈ, kaiako 
(ਅਣਿਆਪਕ) ਿੀਡੀਓ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ 
ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ ਬਾਰੇ ਣਿਆਣਿਆਿਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਪੇਣਟੰਗਾਂ, ਗੇਮਾਂ, ਉਸਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ 
ਡਰਾਮਾਈ ਨਾਟਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ।

ਿੇਡ ਕਂੇਦਰ
ਖੇਡ ਕਂੇਦਰ ਜਨਮ ਤਂੋ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਮਰ 
ਿਾਲੇ tamariki (ਬੱਣਚਆਂ) ਲਈ ਹੰੁਦੇ 
ਹਨ। ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਮਾਣਪਆਂ ਅਤੇ 
whānau (ਪਣਰਿਾਰ) ਿੱਲਂੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਪਲੇਸਂੈਟਰ ਪਾਲਿ-ਪੋਸ਼ਿ ਅਤੇ ਆਰੰਭਕ 
ਣਸੱਣਖਆ ਣਿੱਚ ਣਸਖਲਾਈ ਿੀ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਣਸੱਣਿਆ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ
ਘੱੜਟੋ-ਘੱਟ 50% ਸਟਾਫ ਣਸਖਲਾਈ-ਪ੍ਰ ਾਪਤ 
ਅਤੇ ਰਣਜਸਟਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਤਂੋ ਲੈ ਕੇ 
ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਿਾਲੇ tamariki (ਬੱਚੇ) ਜਾਂ 
ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਣਦਨ ਲਈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਣਦਨ ਦੇ ਇੱਕ 
ਹਹੱਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਣਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ 
ਹਨ।

ਣਕੰਡਰਗਾਰਟਨ
ਣਕੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ ਣਿੱਚ ਸਾਰੇ kaiako (ਅਣਿਆਪਕ) ਣਸਖਲਾਈ-
ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਅਤੇ ਰਣਜਸਟਰ ਹੋਏ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਤਂੋ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲੀ 
ਉਮਰ ਦੇ tamariki (ਬੱਚੇ) ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਘੰਣਟਆਂ 
ਦੌਰਾਨ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਘਰ-ਅਿਾਰਤ ਣਸੱਣਿਆ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ
ਇਹ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਣਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੇ ਘਰ 
ਣਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰੰਭਕ ਣਸੱਣਖਆ ਦੇ 
ਯੋਗਤਾਪ੍ਰ ਾਪਤ kaiako (ਅਣਿਆਪਕ) ਿੱਲਂੋ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ 
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Kōhanga reo (ਮਾਓਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰ ੀਸਕੂਲ)
Kōhanga reo (ਮਾਓਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰ ੀਸਕੂਲ) ਣਿਖੇ, tamariki (ਬੱਚੇ) 
ਅਤੇ whānau (ਪਣਰਿਾਰ) ਣਸੱਖਿ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 
ਲਈ te reo Māori (ਮਾਓਰੀ ਭਾਸ਼ਾ) ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। whānau 
(ਪਣਰਿਾਰ) ਸੇਿਾ ਚਲਾਉਿ ਣਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਪਲੇਗਰੱੁਪ
ਣਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਲੇਗਰੱੁਪ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਿੱਲਂੋ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 
ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਣਤੰਨ ਘੰਣਟਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਮਾਣਪਆਂ ਨੰੂ 
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ tamariki (ਬੱਣਚਆਂ) ਨਾਲ ਠਣਹਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਆਓਣਤਆਰੋਆ ਣਨਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਣਿੱਚ ਆਰੰਭਕ 
ਣਸੱਣਿਆ ਸੇਿਾਿਾਂ
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ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਿ ਬਿਾਉਿ ਬਾਰੇ ਣਸੱਿਿਾ
ਜਨਮ ਤਂੋ ਹੀ, ਸਾਰੇ tamariki (ਬੱਣਚਆਂ) ਨੰੂ ਸੁਰੱਣਖਅਤ, 
ਮਣਹਫ਼ੂਜ਼ ਅਤੇ ਣਪਆਰ ਮਣਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਜਾਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਣਕ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਣਜ਼ੰਦਗੀ 
ਣਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਾਲਗ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਣਦਲਚਸਪੀਆਂ, ਇੱਛਾਿਾਂ 
ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਣਿਆਨਪੂਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਣਿਆਨ ਣਦੰਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਤੀਣਕਣਰਆ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦੇਂ ਹਨ।

ਆਰੰਭਕ ਣਸੱਣਖਆ ਸੇਿਾ ਣਿਖੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ 
ਿਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਉੱਤਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਤੀਣਕਣਰਆ 
ਪ੍ਰਗਟਾਉਿੀ ਣਸੱਖੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਣਸੱਖਿਗੇ ਣਕ ਹੋਰਨਾਂ 
tamariki (ਬੱਣਚਆਂ) ਨਾਲ ਣਕਿਂੇ ਿਿੀਆ ਸਬੰਿ  
ਬਿਾਉਿੇ ਹਨ – ਣਕਿਂੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਿਾ ਹੈ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਣਕਿਂੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 
ਸਣਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਣਸੱਿਿਾ
Tamariki (ਬੱਣਚਆਂ) ਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਬਲ ਭਾਿਨਾਿਾਂ 
ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ – ਉਹ ਖੁਸ਼, ਉਤਸੁਕ, ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ, ਗੱੁਸੇ 
ਣਿੱਚ, ਜਾਂ ਡਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਰੰਭਕ ਣਸੱਣਖਆ 
ਸੇਿਾ ਣਿਖੇ kaiako (ਅਣਿਆਪਕ) ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਨ੍ਾਂ 
ਦੀਆਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਿ, ਉਨ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ 
ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਣਿੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਹੁਨਰ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਆਪਿੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਣਜ਼ੰਦਗੀ ਣਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਿ ਣਿੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਤੁਸੀ ਂਇਹ ਘਰ ਣਿੱਚ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

» ਤੁਸੀਂ ਆਪਿੀ ਘਰੇਲੂ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਣਿੱਚ ਆਪਿੇ ਬੱਣਚਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਨੰੂ ਨਾਮ ਦੇਿ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਿ 
ਣਿੱਚ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝਿ ਣਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਣਕ ਉਹ ਣਕੰਝ ਮਣਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ (ਣਮਸਾਲ ਲਈ, “ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਣਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਿ ਬਹੁਤ ਣਜ਼ਆਦਾ ਉਤਸੁਕਤਾ ਮਣਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਿੋਗੇ”)।

» ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਿ ਣਿੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨਗੀਆਂ। ਣਮਸਾਲ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਸੰਗੀਤ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, waiata (ਗਾਿੇ) ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਠੇ ਣਮਲ 
ਕੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਫੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਗੀਚੇ ਣਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਹਾਿੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

» ਆਪਿੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱੁਸੇ, ਘਬਰਾਹਟ, ਜਾਂ ਣਚੰਤਾ ਿਰਗੀਆਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਨੰੂ ਨਣਜੱਠਿ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਿ ਣਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ 
(ਣਮਸਾਲ ਲਈ, ਗਣਹਰੇ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੱੁਦਿ ਜਾਂ ਦੌੜਨ ਿਰਗੀ ਸਰਗਰਮ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਣਿਿੀ ਰਾਹੀਂ)।

ਤੁਸੀ ਂਇਹ ਘਰ ਣਿੱਚ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

» ਆਪਿੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਾਰੀ ਲੈਿ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੱਣਚਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀਆਂ ਬਿਾਉਿ ਣਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਣਮਸਾਲ 
ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਣਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, “ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਝੂਲੇ ਉੱਤਤੇ ਦੋ ਣਮੰਟ ਹੋ ਚੱੁਕੇ ਹੋਿ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਣਥਓ ਨੰੂ ਿਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ 
ਹੋ?” ਜਾਂ “ਆਓ ਅਸੀਂ ਸੇਬ ਨੰੂ ਛੇ ਹਹੱਣਸਆਂ ਣਿੱਚ ਕੱਟੀਏ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਣਿੱਚਂੋ ਹਾਨਾ ਨੰੂ ਣਤੰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।”

» ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਣਿਿਾਦ ਨਣਜੱਠਿ ਅਤੇ ਸਮੱਣਸਆਿਾਂ ਦਾ ਣਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਣਸੱਖਿ ਣਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ (ਣਮਸਾਲ 
ਲਈ, ਇਹ ਣਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਣਕੰਝ ਮਣਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਣਕ ਉਹ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਣਕਿਂੇ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ)। 

» ਜਦਂੋ ਉਹ ਿਾਰੀ ਲਂੈਦੇ ਹਨ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਣਜਕ ਣਿਿਾਦ ਣਨਪਟਾਉਦੇਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸੋ 
ਣਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨ੍ਾਂ ’ਤੇ ਮਾਿ ਹੈ।
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ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪੜ੍ਨਾ ਅਤੇ ਣਲਿਿਾ – ਇਸ ਨੰੂ ਮਨਪਰਚਾਿਾ ਬਿਾਓ!
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮੱੁਚੀ ਪੜ੍ਾਈ ਣਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਆਰੰਭਕ ਣਸੱਣਖਆ ਸੇਿਾ ਣਿਖੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ, 
ਗਾਿਾ ਗਾਉਿ, ਖੇਡਿ, ਕਹਾਿੀਆਂ ਸੁਿਨ, ਅਤੇ 
ਡਰਾਇੰਗ ਬਿਾਉਿ ਿਰਗੀਆਂ ਗਤੀਣਿਿੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਨ੍ਾਂ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਣਨਰਮਾਿ ਕਰਨ ਣਿੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਣਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ 
ਪੜ੍ਨ ਅਤੇ ਣਲਖਿ ਲਈ ਣਸੱਖਿ ਣਿੱਚ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

Kaiako (ਅਣਿਆਪਕ) ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਾਂ ਬਾਰੇ 
ਗੱਲ ਕਰਨ ਣਿੱਚ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਣਹਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ 
ਕਹਾਿੀਆਂ ਪੜ੍ਨਗੇ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕਣਿਤਾਿਾਂ 
ਗਾਉਿਗੇ, ਿਰਡ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਿਗੇ ਜਾਂ ਤੱੁਕਬੰਦੀ 
ਿਾਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਿਗੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ waiata 
(ਗਾਿਾ) ਗਾਉਿਗੇ।

ਤੁਸੀ ਂਇਹ ਘਰ ਣਿੱਚ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

» ਆਪਿੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ “ਗੱਲਬਾਤ” ਕਰੋ। ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ-ਹਰਕਤਾਂ, ਆਿਾਜ਼ਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ 
ਇਸ ਿੱਲ ਣਿਆਨ ਣਦਓ ਣਕ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਂ ਪ੍ਰ ਤੀ ਣਕਿਂੇ ਪ੍ਰ ਤੀਣਕਣਰਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

» ਣਜਉ ਂਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਕੜ ਸਕਦਾ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਖੇਡਿ ਲਈ ਕਪੜੇ-ਨੁਮਾ ਜਾਂ ਗੱੜਤੇ ਦੀਆਂ ਣਕਤਾਬਾਂ ਣਦਓ ਜੇ 
ਉਹ ਣਕਤਾਬ ਆਪਿੇ ਮੰੂਹ ਣਿੱਚ ਪਾ ਲਂੈਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਣਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ – ਉਹ ਅਣਜਹਾ ਕਰਨ ਤਂੋ ਿੀ ਣਸੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਣਕਤਾਬਾਂ 
ਣਿਚਲੀਆਂ ਤਸਿੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ – ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਣਰਣਚਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਿੀਰਾਂ ਦੀ ਪਣਹਚਾਿ ਕਰਨੀ ਣਸੱਖਦੇ 
ਹਨ।

» ਆਪਿੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਣਕ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਣਕਸ ਗੱਲ ਣਿੱਚ ਣਦਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਾਰੀ ਜਦਂੋ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ 
ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਿ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।

» ਆਪਿੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਪਿੀ ਘਰੇਲੂ ਭਾਸ਼ਾ ਣਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗਾਓ, ਅਤੇ ਅਣਜਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਿਾਂ ਲਈ 
ਸਭ ਤਂੋ ਸੁਖਾਲੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਹੋ ਣਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਸ 
ਿੱਲਂੋ ਦੱਸੇ ਜਾਿ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਣਹਤ ਕਰੋ।

» ਇਕੱਠੇ ਣਮਲ ਕੇ ਤਸਿੀਰਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਣਕਤਾਬਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਆਪਿੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਹਾਿੀਆਂ ਪੜੋ੍। ਇਸ ਨੰੂ ਮਨਪਰਚਾਿਾ ਬਿਾਓ। 
ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ tamariki (ਬੱਚੇ) ਣਸਰਫ ਕੁਝ ਣਮੰਟਾਂ ਲਈ ਣਕਤਾਬਾਂ ਦੇਖਿ ਦੇ ਇਛੱੁਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 
ਅਜੇ ਿੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਣਸੱਖ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਣਕ ਣਕਤਾਬਾਂ ਣਕਿਂੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

» ਆਪਿੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਣਭਆਚਾਰ ਤਂੋ ਗਾਿੇ ਗਾਓ ਅਤੇ ਕਹਾਿੀਆਂ ਸੁਿਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਿੀ ਸੁਿਾਉਿ ਿਾਸਤੇ ਮਦਦ ਲਈ 
ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਜਾਂ ਨਰਮ ਣਖਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

» ਲਾਇਬ੍ਰੇ ਰੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਿੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਹ ਣਕਤਾਬਾਂ ਚੁਿਨ ਣਦਓ ਜੋ ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਜਾਿੀਆਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਲਾਇਬ੍ਰੇ ਰੀ ਤਂੋ ਬੱਣਚਆਂ 
ਦੀਆਂ ਣਕਤਾਬਾਂ ਉਿਾਰ ਲੈਿਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇ ਰੀ ਣਿੱਚ tamariki (ਬੱਣਚਆਂ) ਲਈ ਕਹਾਿੀਆਂ ਲਈ 
ਖਾਲੀ ਸਮਂੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

» ਆਪਿੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਣਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਿ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਣਹਤ ਕਰੋ – ਣਮਸਾਲ ਲਈ ਪਂੈਸਲਾਂ, ਣਕ੍ਰ ੳਨਜ਼ (ਰੰਗਾਂ), 
ਪਂੇਟ ਜਾਂ ਚਾਕ ਨਾਲ। ਜੇ ਤਸਿੀਰ ਅਣਜਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਣਜਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਣਹਚਾਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਣਬਲਕੁਲ ਕੋਈ 
ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਂੈਦਾ। 

» ਆਪਿੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਿ ਸਮਂੇ ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿੱਲ ਣਿਆਨ ਣਦਓ। ਣਮਸਾਲ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਿੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਣਹਲੇ ਅੱਖਰ ਿੱਲ ਣਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਗਣਿਤ, ਣਿਣਗਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ – ਇਸ ਨੰੂ ਮਨਪਰਚਾਿਾ ਬਿਾਓ!
Tamariki (ਬੱਚੇ) ਗਣਿਤ, ਣਿਣਗਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 
ਬਾਰੇ ਆਪਿੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ, 
ਉਹ ਣਜਨ੍ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਿੱਲ ਣਿਆਨ ਣਦੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ 
ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਣਸੱਖਦੇ ਹਨ ਣਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਣਕਿਂੇ 
ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੀ ਆਰੰਭਕ ਣਸੱਣਖਆ ਸੇਿਾ ਕੋਲ ਅਣਜਹੀਆਂ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਣਿਿੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਣਿਤ, 
ਣਿਣਗਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਣਸੱਖਿ ਣਿੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਪੌਣਦਆਂ ਜਾਂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ, ਰੇਤ 
ਅਤੇ ਪਾਿੀ ਿਰਗੀਆਂ ਸਾਮੱਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ, ਅਤੇ 
ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਿੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ 
ਦੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਣਸੱਖਿਗੇ। 

Tamariki (ਬੱਚੇ) ਣਗਿਤੀ ਣਗਿ ਕੇ, ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ 
ਅਤੇ ਿੰਡ ਕੇ, ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ 
ਿੀ ਗਣਿਤ ਦੇ ਸੁਝਾਆਂ ਬਾਰੇ ਣਸੱਖਿਗੇ। ਣਮਸਾਲ ਲਈ 
kaiako (ਅਣਿਆਪਕ) “ਉੱਪਰ”, “ਹੇਠਾਂ”, “ਆਰ-ਪਾਰ”, 
“ਣਪੱਛੇ”, “ਉੱਤਤੇ” ਿਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਣਦਆਂ, 
tamariki (ਬੱਣਚਆਂ) ਨਾਲ ਖੇਡਿ ਸਮਂੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀ ਂਇਹ ਘਰ ਣਿੱਚ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

» ਆਪਿੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਤਸੁਕ ਬਿਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁਛਿ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਣਹਤ ਕਰੋ।

» ਆਪਿੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਣਗਿਨ ਿਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਾਂ। ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਦੇ ਅਤੇ ਉਤਰਤੇ ਸਮਂੇ ਣਗਿਤੀ ਣਗਿੋ। ਜਾਂ ਮੇਜ ਨੰੂ ਸੈਟੱ 
ਕਰਨ ਸਮਂੇ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਣਗਿਤੀ ਣਗਿੋ।

» ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਿੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸੈਰ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਣਕ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਣਕਹੋ ਣਜਹੀਆਂ ਮਣਹਸੂਸ ਹੰੁਦੀਆਂ, ਣਦਸਦੀਆਂ, ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਿਾਦ ਣਦੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਗੰਿ ਣਦੰਦੀਆਂ ਹਨ।

» ਿੱਖ-ਿੱਖ ਬਨਾਿਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮੱਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਾਓ। ਲਕੜੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾੱਕਸ, ਆਪਿੇ ਰਸੋਈ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ 
ਡੱਣਬਆਂ, ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਬਕਣਸਆਂ ਤਂੋ ਇੱਕ ਟਾਿਰ ਜਾਂ ਣਕਲਾ ਬਿਾਓ।

» ਆਪਿੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਤੀਣਿਿੀਆਂ ਣਿੱਚ ਆਪਿੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਣਗਿਤੀਆਂ, ਬਨਾਿਟਾਂ, ਆਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਿੱਲ ਣਿਆਨ 
ਦੇਿ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਣਚੱਠੀ ਿਾਲੇ ਬਕਣਸਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਤਂੋ 
“ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਿ” ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੋ। ਜਾਂ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਣਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਣਗਿਤੀ 
ਣਗਿੋ।

» ਆਪਿੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਣਕ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਖਾਿਾ ਬਿਾਉਿ, ਬਰਤਿ ਿੋਿ, ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ 
ਕਰਨ, ਸੰਮੁਦਰੀ ਣਕਨਾਰੇ ਉੱਤਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਣਕਲੇ ਬਿਾਉਿ ਣਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪਾਿੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਣਕਸ 
ਚੀਜ਼ ਿੱਲ ਣਿਆਨ ਣਦੰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਫ਼ੋਨਾਂ, ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਜਾਂ ਕੰਣਪਊਟਰ ਿਰਗੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੰੂ ਣਜਸ ਤਰ੍ਾਂ ਨਾਲ ਿਰਤਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ 
ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਣਿਆਨਪੂਰਿਕ ਸੇਿ ਣਦਓ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤਤੇ ਣਬਤਾਏ ਜਾਿ ਿਾਲੇ ਸਮਂੇ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰੋ। ਣਸਹਤਮੰਦ 
ਣਸੱਣਿਆ ਅਤੇ ਣਿਕਾਸ ਲਈ, ਇਹ ਣਬਹਤਰੀਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਣਕ ਦੋ ਸਾਲ ਤਂੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਣਚਆਂ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਮਂੇ 
ਤਂੋ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਿੱਿ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਣਚਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰ ਤੀ ਣਦਨ ਇਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਘੰਟਟੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਿੇ – ਣਜਨ੍ਾਂ ਘੱਟ ਹੋਿੇ ਓਨਾ ਣਬਹਤਰੀਨ ਹੈ!
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ਕਲਾ, ਸੰਗੀਤ, ਨਾਚ ਅਤੇ ਨਾਟਕ – ਇਸ ਨੰੂ ਮਨਪਰਚਾਿਾ ਬਿਾਓ!
Tamariki (ਬੱਚੇ) ਕਲਾ, ਸੰਗੀਤ, ਨਾਚ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਿੀਆਂ 
ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਿੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਭਾਸ਼ਾ 
ਅਤੇ ਸਣਭਆਚਾਰ ਣਸੱਖਿ ਣਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸੰਗੀਤ, ਨਾਚ, ਨਾਟਕ ਅਤੇ 
ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਣਿਿੀਆਂ ਬਹੁਤ ਿਿੀਆ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।

ਆਰੰਭਕ ਣਸੱਣਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਣਜਹੇ ਣਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮੱਗਰੀਆਂ ਨਾਲ 
ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੰੂ ਜਗਾਉਿਗੇ। ਇਨ੍ਾਂ 
ਣਿੱਚ ਕਪਣੜਆਂ ਸਬੰਿੀ ਸਾਮਗਰੀਆਂ, ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼, ਪਂੇਟ, ਕਲੇ, 
ਪਲੇਡੋਅ, ਲਕੜੀ ਅਤੇ ਕੋਲਾਜ਼ ਸਾਮੱਗਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
Kaiako (ਅਣਿਆਪਕ) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ tamariki (ਬੱਚੇ) ਕਂੈਚੀਆਂ, 
ਆਣਰਆਂ ਅਤੇ ਹਥੌੜੜੇ ਣਜਹੇ ਆਮ ਔਜਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਣਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਰਤਂੋ 
ਕਰ ਸਕਿਗੇ। Kaiako (ਅਣਿਆਪਕ) ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ 
ਅਤੇ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ ਖੇਡ ਣਿੱਚ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਣਹਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ 
ਣਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿਗੇ। 

ਤੁਸੀ ਂਇਹ ਘਰ ਣਿੱਚ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

» ਆਪਿੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਾ, ਨੱਚਿਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਿਾਉਿੀਆਂ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਅਗਿਾਈ ਕਰਨ ਣਦਓ।

» ਆਪਿੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪਿੀਆਂ ਕਲਪਨਾਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਣਹਤ ਕਰੋ – ਣਮਸਾਲ ਲਈ, ਣਤਆਰ 
ਹੋ ਕੇ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਣਕਸ਼ਤੀਆਂ, ਪੁਲਾੜ-ਣਿਮਾਨ, ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਣਿੱਚ ਬਦਲਕੇ ਅਤੇ ਮਲਾਹ, 
ਪੁਲਾੜ-ਯਾਤਰੀ, ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਿਨ ਦਾ ਣਿਖਾਿਾ ਕਰਕੇ। ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਣਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੋ, ਭਾਿਂੇ 
ਣਕਸ਼ਤੀਆਂ ਡੱੁਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਗਰਮੱਛ ਿੱਲਂੋ ਖਾ ਣਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

» ਪਂੇਟ, ਚਾਕ, ਣਕ੍ਰ ਓਨਜ਼, ਕਲੇ ਜਾਂ ਪਲੇਡੋਅ, ਿੂਲ ਅਤੇ ਹਰਾਕੇਕੇ (ਫਲੈਕਸ) ਿਰਗੀਆਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਕਲਾ 
ਸਾਮੱਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਪਰਚਾਿਾ ਕਰੋ। ਆਪਿੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਟਾਹਿੀਆਂ, ਣਮੱਟੀ, ਅਤੇ ਪੱਣਤਆਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ 
ਕਰਣਦਆਂ ਜੰਗਲ ਬਿਾਓ, ਜਾਂ ਸੰਮੁਦਰੀ ਕੰਢੇ ਉੱਤਤੇ ਰੇਤ ਨਾਲ ਡੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਸਿੀਰ ਬਿਾਓ। 

» ਆਪਿੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਣਦਖਾਓ ਣਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਕਲਾਣਕ੍ਰ ਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਿੇ ਘਰ ਣਿੱਚ ਇਸ ਨੰੂ ਪ੍ਰਦਰਣਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅਣਜਹਾ ਕਰੋ।

» ਸੰਗੀਤ ਸੁਿੋ, ਗਾਿਾ ਗਾਓ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਣਨ੍ਰ ਤ ਕਰੋ।

» ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ ਬਿਾਓ, ਣਮਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਨ ਜਾਂ ਪਲਾਸਣਟਕ ਦੇ ਜਾਰ ਣਿੱਚ ਰੇਤਾ ਜਾਂ ਕੰਕਰ ਪਾ ਕੇ। 
ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਦੇਂ ਜਾਂ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸਮਂੇ ਇਸ ਨੰੂ ਣਹਲਾਓ।
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