
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ 
ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਸਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹ਼ੁਨਰ ਪੈਦਾ ਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹਨ - 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹ਼ੁਨਰ ਜੋ ਉਹ ਜੀਿਨ ਭਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ। 

       ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ  - ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ  ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਬਦਾਂ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹ਼ੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ  ਜੇਕਰ 
ਤ਼ੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਿਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਾਬ 
ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵਦੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ  ਉਹ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 
ਵਸੱਖੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਿਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਦਾ 
ਜਿਾਬ ਵਦਓ ਅਤੇ ਹਮੇਸਾ ਕ਼ੁੱਝ  ਸਬਦ ਜੋੜੋ।

  ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਆਲੇ-ਦ਼ੁਆਲੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ 
ਵਦਲਚਸਪੀ ਹੈ।

       ਵਕਤਾਬਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵਜਹੜੀਆਂ 
ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

       ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਿੇਲੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਸੜਕ ਦੇ 
ਵਚੰਨ੍ਹ ਾਂ, ਪੋਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਲੇਬਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਬਾਲਕ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸੰਗੀਤ, ਗਾਇਨ ਅਤੇ ਤ਼ੁਕਾਂਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

    ਵਦਨ ਭਰ, ਨਹਾਉਣ ਿੇਲੇ, ਸੌਣ ਿੇਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 
ਸਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਓ।

        ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੀਤ ਬਣਾਓ ਜੋ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਦਨ ਦੌਰਾਨ 
ਕਰਦੇ ਹੋ।

        ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਾਓ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 
ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸਾਵਹਤ ਕਰੋ।

   ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਪਬਵਲਕ ਲਾਇਬ੍ੇਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤ਼ੁਕਬੰਦੀ 
ਸੈਸਨ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਿੋ।

   ਵਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ! 
ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਆਿਾਜ਼ ਸ਼ੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ੋ?
ਜੀਿਨ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ 
ਵਦਮਾਗ ਹਰ ਸਵਕੰਟ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਿੱਧ 
ਕ਼ੁਨੈਕਸਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 
ਇਹਨਾਂ ਕਨੈਕਸਨਾਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਸੱਖਣ ਲਈ ਸਤਆਰ!
ਬੱਚੇ ਵਸੱਖਣ ਿਾਸਤੇ ਵਤਆਰ ਪੈਦਾ ਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ 
ਅਵਧਆਪਕ ਹੋ । 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਦਮਾਗ ਨੰੂ ਿੱਧਣ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਗਾਓ ਅਤੇ 
ਖੇਡੋ। 

ਟਵਿੰਕਲ ਟਵਿੰਕਲ 

ਟਸਿੰਕਲ, ਟਸਿੰਕਲ ਸਲਟਲ ਸਟਾਰ     

 ਹਾਓ ਆਈ ਿੰਡਰ ਿੱਟ ਯੂ ਆਰ   
ਅਪ ਅਬਿ ਦ ਿਰਲਡ ਸੋ ਹਾਈ ,ਲਾਇਕ 

ਏ  ਡਾਇਮੰਡ ਇਨ ਦਾ ਸਕਾਈ      
ਟਸਿੰਕਲ, ਟਸਿੰਕਲ ਸਲਟਲ ਸਟਾਰ ਹਾਓ 

ਆਈ ਿੰਡਰ ਿੱਟ ਯੂ ਆਰ 

ਗੱਲਬਾਤ ਪੜ੍ੋ ਗਾਓ

ਵਕਤਾਬਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਿੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੰ ਦਾ।

       ਵਕਤਾਬਾਂ ਨੰੂ ਸਬਦ-ਦਰ-ਸਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 
ਅੰਤ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਤਸਿੀਰਾਂ ਬਾਰੇ 
ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ ਇਹ ਅਨ਼ੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣ ਬ਼ੁੱਝ ਕੇ ਹਾਰਨ ਿਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਵਚਆਂ 
ਨੰੂ ਵਸੱਖਣ ਅਤੇ ਿਧੇਰੇ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ 
ਹਨ।

       ਵਕਤਾਬਾਂ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਨੀਿੇਂ ਥਾਂ ਰੱਖੋ ਵਜੱਥੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਚ਼ੁੱਕ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਘ਼ੁੰ ਮਣ ਲਈ ਨਾਲ ਵਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਮ਼ੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹੋਿੋ ਤਾਂ ਉਹ ਿਕਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਹ਼ੁਤ ਿਧੀਆ ਹਨ।

       ਮਨਪਸੰਦ ਵਕਤਾਬਾਂ ਨੰੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦ਼ੁਹਰਾਓ।

       ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਪਬਵਲਕ ਲਾਇਬ੍ੇਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮ਼ੁਫ਼ਤ 
ਕਹਾਣੀ ਸੈਸਨ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਿੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ 
ਲਾਇਬ੍ੇਰੀ ਕਾਰਡ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਵਕਤਾਬਾਂ ਉਧਾਰ ਲਓ।



ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਿਚਾਰ
ਘਰ ਸਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮਜੇਦਾਰ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਦਾ 
ਮਜਾ ਲੈਣ ਦੀ  ਕੋਸ਼ਿ਼ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਸਾਡੀ 

ਿੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।

slq.qld.gov.au/first5forever 
'ਤੇ ਜਾਓ ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹ਼ੁਨਰ ਅਤੇ ਵਗਆਨ ਨੰੂ 
ਵਿਕਵਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

        ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਨਿੀਨਤਮ ਵਖਡੌਵਣਆਂ ਜਾਂ ਵਿੱਵਦਅਕ ਐਪਸ ਦੀ ਲੋੜ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵਸਰਫ਼ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।

        ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਿਾੜ 'ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਿਾਹ਼ੁਣ, ਵਚੱਤਰ ਬਨਾਉਣ  ਅਤੇ 
ਵਲਖਣ ਲਈ ਚਾਕ ਜਾਂ ਪੇਂਟ ਬ਼ੁਰਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਰੋ। ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਰੰਗਦਾਰ ਪੈਨਸਲਾਂ ਿੀ ਬਹ਼ੁਤ ਿਧੀਆ 
ਹਨ। 

        ਗੱਤੇ ਦੇ ਬਕਸੇ, ਚਾਦਰਾਂ, ਵਸਰਹਾਣੇ ਅਤੇ ਕੰਬਲਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ 
ਘਰ ਅਤੇ ਵਕਲ੍ਹੇਬਣਾਓ।

        ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਤ਼ੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ 
ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ।

        ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਝੂਲਾ ਝੂਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 
ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਦੇਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ।

ਮੁਫ਼ਤ ਬੇਬੀ, ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ 
ਤੁਕਬੰਦੀ ਸੈ਼ਿਨ 
ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਲਾਇਬ੍ੇਰੀ 0-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ 
ਮ਼ੁਫ਼ਤ ਸੈਸਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਤੇ ਗਾਓ, 
ਨੱਚੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। 
ਤ਼ੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮ਼ੁਫ਼ਤ ਲਾਇਬ੍ੇਰੀ ਕਾਰਡ ਿੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਤਾਬਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈ 
ਸਕਦੇ ਹੋ!

ਸੈਸਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਲਾਇਬ੍ੇਰੀ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

slq.qld.gov.au/first5forever 'ਤੇ ਜਾਓ ।
0-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਸਚਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤਗਤੀਸਿਧੀਆਂ,  

ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਿਚਾਰ

ਖੇਡੋ

Punjabi

 ਗਲੱਬਾਤ      ਪੜੋ੍       ਗਾਓ      ਖੇਡੋ


