
  

ਮੈਂ ਘਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਿੇਂ ਮੱਦਦ 

ਿਰ ਸਿਦਾ ਹਾਂ ? 

 ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰੋ . ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਾਲੇ 

ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਰਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ 

ਰਹੋ I 

 ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਿੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਸੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ 

ਕਰੋ I 

 ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਸੱਖਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ 

ਕਰਨਗੇ I 
 ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਵਕਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ I 

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

 ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਸਿੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਸਿਾਲ ਪੁਛੋ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ,ਇਹ ਕੀ ਹੈ ? ਕੌਣ ਹੈ ? ਵਕਥੇ ਹੈ ? ਕਦੋਂ ? ਿਗੈਰਾ I 

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

 ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਨ ੰ  ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰੋ ਵਕ ਓਹਨਾ ਨੇ ਕੀ ਨਿਾਂ 
ਵਸਵਖਆ , ਕੀ ਨਿਾਂ ਕੀਤਾ ? 

 ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਓਹਨਾ ਦ ੇ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ .ਇਸ ਨ ੰ  ਜੇ ਹੋ 

ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੱਵਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਵਲੰਕ ਕਰੋ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਕਿੇਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਕਿੇਂ ਅਲੱਗ ਹਨ I 

 ਿਾਰੀ ਲੈਣ ਿਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਪੱਚੀ ਪੱਚੀ ਪੰਜਾਹ , ਪੱੁਗਣ , ਸੱਪ 

ਪੌੜ੍ੀ ਿਗੈਰਾ ਖੇਡੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਿਰਤੋਂ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ ਨ ੰ  
ਦੁਹਰਾਓ . ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਕਲਾਸ 

ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਐੱਲ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ . ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 
ਦੀ ਵਸਵਖਆ ਵਿਚ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਿੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ I 

ਯਾਦ ਰੱਖੋ : ਬੋਲ ਚਾਲ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਸੱਖਣ ਲਈ ਦੋ 

ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਕ ਵਸਵਖਆ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਪ ਰੀ ਤਰਾਂ ਵਿਕਵਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਦੱਸ  ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ I 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ  ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਵਿਚਾਰ ਵਸੱਖਣ 
ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈ I ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨ ੰ  
ਵਿਕਵਸਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਪਰ 
ਵਨਰਭਰ ਕੀਤੇ  ਵਬਨਾ ਨਿੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਵਸੱਖ ਸਕਦੇ 
ਹਨ I 

Resources 
 http://www.booktrust.org.uk/programmes/primary/

booktime/ - ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਨ  ਦੀ ਗਾਈਡ 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ 

 http://www.dk.com/uk/ - ਵਿਜ਼ ਅਲ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ 

 http://uk.mantralingua.com/- ਵਕਤਾਬਾਂ 
 http://www.usborne.com/ - ਪਵਹਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਕਤਾਬਾਂ 
 http://www.worldbookonline.com/kids/home – ਅਨੁਿਾਦ 

ਸਾਵਹਤ ਵਿਸ਼ਿਕੋਸ਼ https://www.overdrive.com/ – ਵਿਵਭਨ 

ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਵਕਤਾਬਾਂ- ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਾਈਨਂ ਇਨ 

ਕਰ ੋI https://www.aberdeenshire.gov.uk/libraries/ 
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ਦੋ ਭਾਸ਼ੀ ਬਣੋ ! 

 

ਦੋ ਭਾਸ਼ੀ ਬਣਨ  ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ? 

ਦ ੋਭਾਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ : 
 ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ , ਸੱਵਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਵਲੰਕ ਬਵਣਆ 

ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ I ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ੀ ਵਿਚ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ 
ਪਰੰਪਰਾਿਾਂ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਵਭਆਚਾਰਕ ਪਵਹਚਾਣ 

ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਰੀਆ ਹੰੁਦੀ ਹੈI 

 ਇਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਸੱਖਣਾਂ, ਤਿੱਜ ੋਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੋਚ 

ਵਿਕਵਸਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ I ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਵਸੱਖਣਾ ਅਤੇ ਿਰਤਣਾ 
ਨਿੇਕਲੀ ਸੋਚ, ਸਮਵਸਆ ਵਨਿਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਵਬਆਨ 

ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨ ੰ  ਿਧਾਉਂਦਾ ਹੈ I 

 ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹਾਿ ਭਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ 

ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਸੱਖਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਖਾਸ 

ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ I 

 ਭਾਸ਼ਾ ਵਕਿੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਬਹਤਰ ਸਮਝ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਸੱਖਣਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ I   

 ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਿਨਾਿਾਂ ਿੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 

ਵਕਉਂਵਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਓਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ 

ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿਚ ਿੀ ਵਲਖ, ਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋਣ I 
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 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੋਨੋ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿਖਣ ਅਤੇ 
ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਵਿਿੇਂ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹਾਂ ? 

ਵਲਖਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਿਾਲੀਆਂ ਵਕਵਰਆਿਾਂ ਰੌਚਕ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਨੁਭਿਾਂ ਦ ੇ

ਅਨੁਰ ਪ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ I ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦਾ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਈ. ਏ. 

ਐੱਲ. ਟੀਚਰ ਅਨੁਕ ਲ ਵਕਵਰਆਿਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸੁਝਾਅ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹੈ I ਇਹ ਿੀ 
ਬਹੁਤ ਜਰ ਰੀ ਹੈ ਵਕ ਆਨੰਦ ਿਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹੋ - ਵਕਤਾਬਾਂ, ਰਸਾਲੇ, ਕਾਵਮਕਸ, 

ਿੈਬਸਾਈਟਸ, ਸੀਵਡਸ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ, ਰੇਡੀਓ , ਟੀਿੀ ਅਤ ੇਡੀਿੀਡੀਸ ਦੇਖਣਾ ਿਗੈਰਾ  
I ਆਪਣੇ ਕਵਮਊਨਟੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤ ੇਜਾਣਾ ਿੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਸਤ 

ਕਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ I 

 

ਅਸੀਂ ਦ ੋਭਾਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਓਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ 
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਿਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ 
ਹਨ I 

ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵਜਆਦਾ ਸਹੀ 
ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨ ੰ  ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ 
ਚੰਗਾ ਨਮ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ I 

ਸ਼ੁਰ  ਸ਼ੁਰ  ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇਪੱਧਰ ਤੱਕ 

ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈI ਪਰੰ ਤ  ਸਮੇਂ ਨਾਲ, 

ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ 

ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਸਗੋਂ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰੀਵਖਆਿਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ੀ 

ਬੱਵਚਆਂ ਿੀ ਿਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਦਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ I  

ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਕ ਲ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੁਣੇਗਾ 

ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ I 

ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਵਕ ਬੱਚ ੇਹਰ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲਣਾ ਵਮਲਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ 
ਹਨ I ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ , ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 
ਨਾਲ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਭਾਿੇਂ ਵਕ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਦੇਣ I 

ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਦ ੋਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਇੱਕ ੋਸਮੇਂ ਵਸੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ I 

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਦੋਨੋ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਿੱਖਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ  ਪਿੇਗਾ 

I ਵਜਸ ਗਤੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ I ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਈ. ਏ. 

ਐੱਲ .ਅਵਧਆਪਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ I 

ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤ ੇਵਲਖਣਾ ਵਸੱਖਣਾ , ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 

ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਵਲਖਣਾ ਵਸੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੰੁਦਾ ਹੈ I ਬੱਚ ੇਸਫਲਤਾ 

ਪ ਰਿਕ ਦ ੋਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਲੱਪੀਆਂ ਵਿਚ ਵਲਖਣਾ ਵਸੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ I 

 

ਕੁਝ ਸਾਖਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਵਿਚ ਸਥਾਨਾਂਤਵਰਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ I ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਕ ਲ 

ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦ ੇਸਬ ਤ ਭੇਜੋ I ਇਹ 

ਜਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਵਕ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣ I 


