

ਮੈਂ ਘਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਵਿਿੇਂ ਮੱ ਦਦ

ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ : ਬੋਲ ਚਾਲ ਲਈ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਸੱ ਖਣ ਲਈ ਦੋ

ਿਰ ਸਿਦਾ ਹਾਂ ?

ਸਾਲ ਤੱ ਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਕ ਵਸਵਖਆ ਲਈ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੱ ਲ ਕਰੋ . ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਾਲੇ
ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਰਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿਚ
ਰਹੋ I



ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਿੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਸੱ ਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ
ਕਰੋ I



ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਸੱ ਖਣ ਵਿਚ ਮੱ ਦਦ
ਕਰਨਗੇ I



ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਵਕਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ I



ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਵਕਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਲ ਅਤੇ ਪੁਬਵਲਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਚੋਂ
ਵਜਆਦਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿਚ ਵਮਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ I



ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਸਿੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਸਿਾਲ ਪੁਛੋ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ,ਇਹ ਕੀ ਹੈ ? ਕੌ ਣ ਹੈ ? ਵਕਥੇ ਹੈ ? ਕਦੋਂ ? ਿਗੈਰਾ I



ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਨੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੁਛੋ ਵਕ ਓਹਨਾ ਦਾ ਵਦਨ ਵਕਿੇਂ
ਵਰਹਾ ?



ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਨੰ ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰੋ ਵਕ ਓਹਨਾ ਨੇ ਕੀ ਨਿਾਂ
ਵਸਵਖਆ , ਕੀ ਨਿਾਂ ਕੀਤਾ ?



ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਓਹਨਾ ਦੇ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਾਂ ਕਰੋ .ਇਸ ਨੰ ਜੇ ਹੋ
ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੱ ਵਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਵਲੰਕ ਕਰੋ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਕਿੇਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਕਿੇਂ ਅਲੱਗ ਹਨ I



ਿਾਰੀ ਲੈ ਣ ਿਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਪੱ ਚੀ ਪੱ ਚੀ ਪੰ ਜਾਹ , ਪੁੱ ਗਣ , ਸੱ ਪ

ਪਰੀ ਤਰਾਂ ਵਿਕਵਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਦੱ ਸ ਸਾਲ ਤੱ ਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ I
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਵਿਚਾਰ ਵਸੱ ਖਣ
ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰ ਗਾ ਨੀਂਹ ਪੱ ਥਰ ਹੈ I ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰ
ਵਿਕਵਸਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਪਰ
ਵਨਰਭਰ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾ ਨਿੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਵਸੱ ਖ ਸਕਦੇ
ਹਨ I
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Punjabi Be Bilingual – A4 Trifold v5

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਦੋਨੋ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿਖਣ ਅਤੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਵਿਿੇਂ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹਾਂ ?
ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਓਹਨਾ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਿਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਿਨ ਵਿਚ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ
ਹਨ I

ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਕਲ ਵਿਚ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸੁਣੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ I

ਵਲਖਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਿਾਲੀਆਂ ਵਕਵਰਆਿਾਂ ਰੌਚਕ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਅਨੁਭਿਾਂ ਦੇ
ਅਨੁਰਪ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ I ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਈ. ਏ.
ਐੱਲ. ਟੀਚਰ ਅਨੁਕਲ ਵਕਵਰਆਿਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ I ਇਹ ਿੀ
ਬਹੁਤ ਜਰਰੀ ਹੈ ਵਕ ਆਨੰਦ ਿਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹੋ - ਵਕਤਾਬਾਂ, ਰਸਾਲੇ , ਕਾਵਮਕਸ,
ਿੈਬਸਾਈਟਸ, ਸੀਵਡਸ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ, ਰੇਡੀਓ , ਟੀਿੀ ਅਤੇ ਡੀਿੀਡੀਸ ਦੇਖਣਾ ਿਗੈਰਾ
I ਆਪਣੇ ਕਵਮਊਨਟੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਿੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਸਤ
ਕਰਨ ਦਾ ਚੰ ਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ I

ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵਜਆਦਾ ਸਹੀ
ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ
ਚੰ ਗਾ ਨਮਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ I

ਇਹ ਆਮ ਗੱ ਲ ਹੈ ਵਕ ਬੱ ਚੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲਣਾ ਵਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ I ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੈ , ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ
ਨਾਲ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ ਭਾਿੇਂ ਵਕ ਉਹ ਅੱ ਗੋਂ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ
ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਦੇਣ I

ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਵਲਖਣਾ ਵਸੱ ਖਣਾ , ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ
ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਵਲਖਣਾ ਵਸੱ ਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ I ਬੱ ਚੇ ਸਫਲਤਾ
ਪਰਿਕ ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਲੱਪੀਆਂ ਵਿਚ ਵਲਖਣਾ ਵਸੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ I

ਸ਼ੁਰ ਸ਼ੁਰ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਤੱ ਕ
ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈI ਪਰੰ ਤ ਸਮੇਂ ਨਾਲ,

ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ
ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰੀਵਖਆਿਾਂ ਵਿਚ ਇੱ ਕ ਭਾਸ਼ੀ
ਬੱ ਵਚਆਂ ਿੀ ਿਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਦਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ I

ਜਦੋਂ ਬੱ ਚਾ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਇੱ ਕੋ ਸਮੇਂ ਵਸੱ ਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਗੱ ਲ ਹੈ I
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਦੋਨੋ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਨੰ ਿੱ ਖਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿੇਗਾ

I ਵਜਸ ਗਤੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਵਿਚ ਬੱ ਚੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ I ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚੰ ਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਈ. ਏ.
ਐੱਲ .ਅਵਧਆਪਕ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ I

ਕੁਝ ਸਾਖਰਤਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਵਸਆਿਾਂ ਇੱ ਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦਜੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਵਿਚ ਸਥਾਨਾਂਤਵਰਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ I ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਕਲ
ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਬਤ ਭੇਜੋ I ਇਹ
ਜਰਰੀ ਨਹੀਂ ਵਕ ਉਹ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣ I

