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ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਰੰਭਿਕ ਭਿੱਭਿਆ ਅਤੇ ਿੰਿਾਲ ਭਿੱਚ ਭਿਕਾਊਪਣ 
ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਭਕਿੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?

•   ਉਹਨਾਂ ਤਜ਼ਰਭਬਆਂ ਅਤੇ ਰੁਿੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਕਿਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਲਪਨਾ 
ਕਰੋ ਭਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਉਿ ਿੇਿਾ ਭਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਿਾਿਤਾ ਪੈਣ ਦੀ 
ਿੰਿਾਿਨਾ ਹੈ

•   ਇਿ ਬਾਰੇ ਿੋਚੋ ਭਕ ਭਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਿੀਨ ਘਰ ਭਿੱਚ ਿਾਪਰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਨਾਲੋਂ  ਭਿੰਨ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਿੀਂ ਿੇਿਾ  ਦੀ ਰੁਿੀਨ  ਨੰੂ ਿਮਝਣ 
ਭਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਉਦਾਹਰਨ 
ਲਈ, ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਭਿਕਾਿ ਪੱਿੋਂ ਭਤਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਿਾਣੇ  ਅਤੇ 
ਿਨੈਕਿ ਿਾਿਤੇ ਕੁਰਿੀ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ 
ਿਕਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਇਿਦਾ ਅਭਿਆਿ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।

•   ਉਹਨਾਂ ਤਜ਼ਰਭਬਆਂ ਬਾਰੇ ਿੇਿਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਿਾਂਝੀ ਕਰੋ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਿੀਨ ਿਾਿਤੇ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ 
ਹਨ – ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਭਦਸ਼ਾਮਾਨ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ (orientation 
visits) ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਧੀਆ 
ਿਮਾਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ

•   ਿੇਿਾ  ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ  ਨੰੂ ਭਕਿੇ ਭਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਿਾਕਾਂਸ਼ਾ ਿਾਂ 
ਭਦਰਿਸ਼ਿਾਂਤਕ ਿੰਕੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਿੋ ਭਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਤੁਿੀਂ ਘਰ ਭਿਿੇ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ  ਰੁਿੀਨ ਿਾਿਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕੁਝ 
ਭਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਭਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਤੁਿੀਂ ਿਾਣਾ ਿੁਆਉਣ ਿਾਂ ਿੱਿੀ-
ਭਪਸ਼ਾਬ ਕਰਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਯਾਦ ਰੱਿੋ: ਿੇਿਾ ਭਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਰਦੇ ਿਮੇਂ ਬੱਚੇ  ਗਰੱੁਪ ਦਾ ਿਾਗ ਹੋਣਗੇ 
ਅਤੇ  ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਿਅਕਤੀਗਤ ਭਧਆਨ ਦੇਿੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਉਿ ਭਧਆਨ 
ਿਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ ਿੋ ਉਹ ਘਰ ਭਿਿੇ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿੇਿਾਿਾਂ ਭਿੱਚ 
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ  ਿਾਿਤੇ  ਭਮਆਰ ਅਤੇ ਅਭਧਭਨਯਮਾਂ  ਨੰੂ ਮੰਨਣਾ 
ਅਤੇ ਇਿ ਗੱਲ ’ਤੇ ਭਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਭਕ ਹਰੇਕ ਿਰਗਰਮੀ, 
ਤਜ਼ਰਬਾ ਅਤੇ ਰੁਿੀਨ ਿਮੁੱ ਚੇ ਗਰੱੁਪ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਭਕਿੇ 
ਭਿਅਕਤੀਗਤ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਭਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਿਾਭਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਭਠਆਂ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਿੀਂ ਘਰੇ ਅਤੇ ਿੇਿਾ ਭਿਿੇ ਕਾਰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਬੱਚੇ ਿਾਿਤੇ  ਰੁਿੀਨ, ਤਜ਼ਰਭਬਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ  ਇਕ ਲੜੀ 
ਲਾਗੂ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। 

ਘਰ ਅਤੇ ਬਾਲ ਿੰਿਾਲ ਿਿੇਾਿਾਂ ਭਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ 
ਭਲੰਕਾਂ ਦਾ ਭਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ
ਬੱਭਚਆਂ ਨੰੂ ਉਿ ਿਮੇਂ ਲਾਿ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਭਿੱਭਿਆ ਭਿਚਲੇ ਅਤੇ ਬਾਲ ਿੰਿਾਲ ਅਤੇ ਪਰਿੀਿਕੂਲ ਿੇਿਾਿਾਂ ਭਿਹੀਆਂ ਿੰਿਾਲ 
ਿੇਿਾਿਾਂ ਭਿਚਲੇ ਰੁਿੀਨ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਇੱਕੋ ਭਿਹੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਿੇ ਲਈ ਿਮਰਥਨਕਾਰੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਿਾਿ ਕਰਕੇ ਬਾਲਾਂ ਅਤੇ ਛੋਿੇ ਬੱਭਚਆਂ ਨੰੂ 
ਲਾਿ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਪਭਹਲੀ ਿਾਰ ਭਿੱਭਿਆ ਅਤੇ ਿੰਿਾਲ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

 ਿਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਰੁਿੀਨ ਅਤੇ ਰਿਾਇਤਾਂ ਹੋਣਾ ਭਕਿੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅਲਭਹਦਗੀ ਦੀ ਭਚੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਦ ਉਹ ਭਕਤੇ ਿਿੇਬਾ  ਕਰਦਾ ਹੈ।  
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਿਭਿੱਿਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਕ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਭਿਹਾ ਮਭਹਿੂਿ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਿਿੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਭਿੱਚ ਿੋ ਕੁਝ ਿਾਪਰ ਭਰਹਾ ਹੈ, ਉਿ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੰਿਰੋਲ ਹਾਿਲ ਹੋਿੇ।

ਭਕਿ ਭਕਿਮ ਦੇ ਰੁਿੀਨ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਭਿਕਾਊ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

+ ਿਤੀਰਾ

ਭਿਕਾਊ ਿਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਿਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ 
ਿਪੱਸ਼ਿ ਉਮੀਦਾਂ ਨੰੂ ਿਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਭਚਆਂ ਨੰੂ ਿੀਮਾਿਾਂ 
ਿਮਝਣ ਭਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਭਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪਭਰਿਾਰ ਅਤੇ  ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਭਚਤ ਿਤੀਰੇ ਦਾ ਰੋਲ 
ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇ ਤਾਂ ਿੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾ ਿਕੇ ਭਕ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਿ ਬਾਰੇ ਭਿਕਾਊ ਿੰਦੇਸ਼ ਪਰਿਾਪਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਭਕ ਿਿੀਕਾਰ 
ਕਰਨਯੋਗ ਿਤੀਰਾ ਕੀ ਹੈ। 

+ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਆਰਾਮ 

ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਬਾਰੇ  ਉਿ ਰੁਿੀਨ  ਬਾਰੇ  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਦੱਿਣਾ 
ਿਿ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਰਭਹੰਦਾ ਹੈ ਭਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਤੁਿੀਂ ਘਰ ਭਿਿੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, 
ਭਿਿੇਂ ਭਕ ਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਢਾਰਿ ਦੇਣ 
ਿਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭਿਿੇਂ ਭਕ ਕੋਈ ਕੰਬਲ ਿਾਂ ਭਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਿਡੌਣਾ। ਆਰਾਮ 
ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਿਮੇਂ ਿਾਿਤੇ ਘਰ ਭਿਿੇ ਿਰਤੇ ਿਾਂਦੇ  ਰੁਿੀਨ ਿਾਂ ਰਿਾਇਤਾਂ 
ਬਾਰੇ  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਿੇਿਾਿਾਂ 
ਨੰੂ ਅਭਧਭਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਿਿ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਰਿਾਇਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਭਿਅਤ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਿੌਣ ਬਾਰੇ ਿੇਧਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।
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+ ਧੱੁਪ ਤੋਂ ਿੁਰੱਭਿਆ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਭਕ ‘ਿਭਲਪ ਿਲੌਪ 
ਿਲੈਪ’ ਿੰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਘਰ ਭਿਿੇ ਅਤੇ ਿੇਿਾ ਭਿਿੇ ਜੋ਼ਰ ਭਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੋ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੰੂ ਧੱੁਪ ਤੋਂ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਨੁਕਿਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਿਾ 
ਿਕੇ।

+ ਗੁਿਲਿਾਨੇ ਦੀ  ਭਿਿਲਾਈ

ਘਰ ਭਿਿੇ ਅਤੇ ਿੇਿਾ ਭਿਿੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ  ਗੁਿਲਿਾਨਾਂ ਭਿਿਲਾਈ  
ਦੀ ਰੁਿੀਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਿਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਉਹ ਿੰਕੇਤ 
ਭਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੁਿੀਂ ਇਹ ਦੱਿਣ ਲਈ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਭਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਨੰੂ  ਗੁਿਲਿਾਨੇਂ  ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

+ ਿਾਫ਼-ਿਫ਼ਾਈ 

ਆਪਣੇ ਿਾਫ਼-ਿਫ਼ਾਈ ਦੇ ਰੁਿੀਨ ਨੰੂ  ਿਾਂਝਾ ਕਰੋ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 
ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਧੋਣ ਦਾ ਿਹੀ ਤਰੀਕਾ। ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਪਰਿਭਕਭਰਆ ਿਾਿਤੇ 
www.startingblocks.gov.au ਦੇਿੋ।

ਅਿਰਦਾਰ ਿੰਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ  ਰੁਿੀਨ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਭਬਆਂ 
ਭਿੱਚ ਭਿਕਾਊਪਣ ਨੰੂ ਭਕਿੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਘਰ ਅਤੇ ਿੇਿਾ ਦਰਭਮਆਨ ਭਿਕਾਊਪਣ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ ਦੀ ਕੁੰ ਿੀ ਹੈ 
ਪਭਰਿਾਰਾਂ,  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਭਚਆਂ ਭਿਚਕਾਰ ਿੁੱ ਲ੍ਹਾ ਿੰਚਾਰ। ਇਹ 
ਅਭਿਹੀਆਂ ਿਾਈਿਾਲੀਆਂ,  ਪਰਿੋਗਰਾਮ, ਤਜ਼ਰਭਬਆਂ ਅਤੇ  ਰੁਿੀਨ ਦਾ 
ਭਿਕਾਿ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਭਰਿਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਿਤੇ ਿੇਿਾ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਭਿਚਲੇ ਤਜ਼ਰਭਬਆਂ ਬਾਰੇ 
ਿਰਤਮਾਨ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ  
ਲੋੜਾਂ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪਰਿਿਾਭਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਮਿਭਲਆਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਿੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ 
ਿਮਝਣ ਭਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਭਕ ਿੇਿਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀ 
ਿਾਪਰ ਭਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੇਿਾ ਭਿਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੈਭਨਕ ਤਜ਼ਰਭਬਆਂ ਅਤੇ  
ਰੁਿੀਨ ਦੌਰਾਨ ਇਿਦੀ ਪੈਰਿਾਈ ਕਰਨ ਭਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਿੇਿਾ ਭਿਿੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਕਿ ਭਕਿਮ ਦੀ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਂਝੀ ਕਰਨਾ  ਿਹਾਇਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?

•   ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਭਦਲਚਿਪੀਆਂ, ਪਿੰਦਾਂ ਅਤੇ ਨਾ-
ਪਿੰਦਾਂ, ਪਿੰਦੀ ਦਾ  ਭਿਡਾਉਣਾ, ਿੌਣ, ਿਾਣ ਅਤੇ ਗੁਿਲਿਾਨੇ 
ਦੀਆਂ ਿੰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਿਤੀਰੇ ਿਬੰਧੀ ਕੋਈ ਿੀ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ 
ਭਿਿਦੀ ਿਰਤੋਂ ਤੁਿੀਂ ਘਰ ਭਿਿੇ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ

•   ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਿਹਤ ਿਾਂ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਨਾਲ ਿਬੰਭਧਤ ਮਿਲੇ 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਿੇਕਰ ਿੀਕਇੰਡ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਭਬਮਾਰ ਿੀ।

•   ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਘਿਨਾਿਾਂ ਿੋ ਘਰ ਭਿਿੇ ਿਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਭਿਿੇਂ ਭਕ 
ਭਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਿੱਲੋਂ  ਫੇਰੀ ਪਾਉਣਾ ਿਾਂ ਮਕਾਨ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ

•   ਕੋਈ ਨਿੀਆਂ ਭਦਲਚਿਪੀਆਂ ਿਾਂ ਹੁਨਰ ਿੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਭਿਕਭਿਤ 
ਕਰ ਭਰਹਾ ਹੈ

•   ਇੱਕ-ਿਾਰ ਿਾਪਰੀਆਂ ਘਿਨਾਿਾਂ ਭਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਭਿਕਰਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪਰਿਿਾਭਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਭਕਿੇ ਪਾਲਤੂ 
ਿਾਨਿਰ ਦਾ ਚਲੇ ਿਾਣਾ।  ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਾਈਿਾਲੀ 
ਭਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਬਾਕਾਇਦਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਮਝਣ 
ਭਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ ਭਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਭਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਾਂ 
ਭਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਭਕਆਂ ਨਾਲ ਿਰਤਾਓ ਭਕਉਂ ਕਰ ਭਰਹਾ ਹੈ ਿਦ ਉਹ ਘਰ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ  ਉਿ ਦੇ ਭਦਨ ਬਾਰੇ 
ਅਤੇ ਿੇਿਾ  ਭਿੱਚ ਉਿਦੇ ਤਜ਼ਰਭਬਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਭਿੱਚ ਿੀ 
ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

ਿੇਿਾ ਦੇ  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਾਿਤੇ ਭਕਿ ਭਕਿਮ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਾਂਝੀ ਕਰਨਾ  ਿਹਾਇਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?

•   ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਛੋਿਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਿਦੇ ਿੌਣ ਿਾਣੇ/ਦੱੁਧ ਪੀਣ ਅਤੇ  
ਗੁਿਲਿਾਨੇ ਿਾਣ ਬਾਰੇ ਭਿਿਥਾਰ

•    ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਜ਼ਰਬੇ, ਉਹ ਭਕਿ ਨਾਲ ਿੇਡਦਾ ਹੈ, ਉਿ ਨੇ 
ਭਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਿੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਿਾਧਾਰਨ ਘਿਨਾਿਾਂ 
ਭਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ  ਉਿ  ਨੰੂ ਪਰਿਿਾਭਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਭਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਭਕਭਰਆ ਿੋ ਿਾਪਰੀ ਹੈ, ਭਿਿੇਂ ਭਕ ਫਾਇਰ ਭਬਰਿਗੇਡ ਿੱਲੋਂ  ਫੇਰੀ ਪਾਉਣਾ, 
ਿਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭਿਿਨੇ ਉਿ ਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਭਿਿੇਂ 
ਭਕ ਕੋਈ ਪਿੰਦੀਦਾ ਭਿਡੌਣਾ ਲੱਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣਾ

•   ਿੇਿਾ ਭਿਿੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੱਭਚਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 
ਭਰਸ਼ਭਤਆਂ ਬਾਰੇ ਭਿਿਥਾਰ

•   ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਿੱਿਣ, ਭਿਕਾਿ ਅਤੇ ਭਦਲਚਿਪੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਰਿਤੀਕਰਮ

•   ਕੋਈ ਭਿਹਤ ਿਬੰਧੀ ਮਿਲੇ ਿਾਂ ਹਾਦਭਿਆਂ ਿਾਂ ਿੱਿਾਂ ਦੇ ਭਿਿਥਾਰ।


