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ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਦੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਆਰੰਭ  ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਦਰਸ਼ਕ  ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ  ਪ੍ੰ ਤੂ ਜਿੰਨਾ 
ਿਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਤਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਓਨਾ ਹੀ ਜਬਹਤਰ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ।  ਹਾਲੀਆ ਖਿੋ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਕ  ਬੱਚੇ ਦੀ  ਆਰੰਜਭਕ ਜਸੱਜਖਆ ਅਤੇ 
ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਦ ਉਹ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਸ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 
ਹੈ ਿੋ ਉਹ ਓਥੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 ਅਜਧਕਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ  ਇਕ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ  
ਦਾ ਨਾਮ  ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ  ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ  ਦਰਿ ਕਰਵਾਉਣਾ  ਚੰਗਾ ਰਜਹੰਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਲੱਭਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜੌਕਆਂ ਨੰੂ ਜਬਹਤਰ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ।
ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਕ  ਇਕ ਵਾਰ ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਲੱਭ 

ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਤਆਰੀ ਕਰਨਾ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਜਰਵਾਰ ਹਨ ਿੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਭਰਪੂਰ  ਆਰੰਜਭਕ ਜਸੱਜਖਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ, ਪ੍ੀ-ਸਕੂਲ ਿਾਂ ਘਰ ਜਵੱਚ ਸੰਭਾਲ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ  ਤੁਹਾਨੰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ  ਯੋਗ 
ਜਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ  ਇਕ  ਚੰਗਾ ਜਵਚਾਰ ਹੈ।  ਜਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 
ਵਾਸਤੇ ਇਸਦੀ  ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਜਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਜਕਵੇਂ ਪਹੰੁਚ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 
ਅਤੇ ਿਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰੇ  ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ  ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੰੂ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਕਟਵਾ ਜਦਓ  
ਤਾਂ ਿੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ ਜਕ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀਆਂ ਨੰੂ ਹੋਰਨਾਂ 
ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ  ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਜਖਆ ਿਾ ਸਕੇ ।

ਜਕਹੜੇ ਜਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਜਰਵਾਰਕ 
ਦੈਜਨਕ ਸੰਭਾਲ (family day care), ਲੰਬੀ ਦੈਜਨਕ ਸੰਭਾਲ (long day
care) ਅਤੇ  ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ-ਜਪੱਛੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ (outside school
hours care)। 
ਕਈ ਪਜਰਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ  ਦੀਆਂ ਜਸੱਜਖਆ ਅਤੇ 
ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਮਾਂ ਪਾਕੇ ਬਦਲ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ, ਿਾਂ  ਇਕ ਤੋਂ  ਬਾਦ  ਇਕ, ਦੋ ਿਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਵਜਭੰਨ  ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਦੀਆਂ ਜਕਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,   ਇਕ  ਪਜਰਵਾਰ 
ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨੰੂ ਜਕਸੇ ਪਜਰਵਾਰਕ ਦੈਜਨਕ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਜਵੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ 
ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 
ਜਵੱਚ ਉਸਨੰੂ ਲੰਬੀ ਦਜੈਨਕ ਸੰਭਾਲ ਜਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ 
ਉਹ ਬੱਜਚਆਂ ਦੇ  ਵਡੇਰੇ ਗਰੁੱ ਪ ਜਵੱਚ ਘੁਲ-ਜਮਲ ਸਕੇ।
•  ਪਜਰਵਾਰਕ ਦੈਜਨਕ ਸੰਭਾਲ ਿਨਮ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ

ਬੱਜਚਆਂ ਨੰੂ ਜਕਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਿੂਕੇਟਰ ਦੇ ਪਜਰਵਾਰਕ ਘਰ ਜਵੱਚ
ਛੋਟੇ ਗਰੁੱ ਪਾਂ ਜਵੱਚ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

•  ਲੰਬੀ ਦਜੈਨਕ ਸੰਭਾਲ ਿਨਮ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਜਚਆਂ
ਵਾਸਤੇ  ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਆਧਾਜਰਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਵੱਚ ਸੰਭਾਲ ਪਦ੍ਾਨ
ਕਰਦੀ ਹੈ।

•  ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ-ਜਪੱਛੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ (Outside School Hours
Care) ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਜਚਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਅਤੇ/ਿਾਂ
ਬਾਦ ਅਤੇ/ਿਾਂ  ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ  ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ  (ਛੁਟੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ
ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ)।
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ਹੋਰ ਜਵਕਲਪਾਂ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਂਦੀਆਂ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ, 
ਸੇਵਾਵਾਂ, ਿਾਂ ਪਜਰਵਾਰ ਿਾਂ ਦੋਸਤਾਂ, ਬੇਬੀਜਸਟਰ ਅਤੇ ਨੈਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਦਾਨ 
ਕੀਤੀ ਸੰਭਾਲ। ਲੇਜਕਨ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਇਹ ਜਵਕਲਪ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਵਾਜਲਟੀ 
ਫਰੇਮਵਰਕ (National Quality Framework) ਵੱਲੋਂ ਜਨਯੰਜਤ੍ਤ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਕ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਨਾਂ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ 
ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪ੍ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਫੀਸ  ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਿੇ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਾਂਤ ਿਾਂ ਜਖੱਤੇ ਜਵੱਚ ਆਜਫਸ 
ਆਫ ਫੇਅਰ ਟਰਜੇਡੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਉਜਚਤ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਜਕਵੇਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਜਵੱਚ ਗੁਣਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਮਨਜ਼ਰੂਸ਼ੁਦਾ ਆਰੰਜਭਕ  
ਜਸੱਜਖਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲੱਭਣ ਲਈ www.startingblocks.gov.au/
findchildcare ਦੇਖੋ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਜਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਬਾਕੀ ਲੋਕ 
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛਣ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ।  ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਜਿੰਨ੍ਹ ਾਂ 
ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
•  ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ
•  ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ
•  ਵਰਗੀਜਕ੍ਤ ਇਸ਼ਜਤਹਾਰ
•  ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵੱਚ ਿਨਤਕ ਨੋਜਟਸ-ਬੋਰਡ
•  ਕਾਰਿ/ਅਜਧਐਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ
•  ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿਾਂ ਜਸੱਜਖਆ ਸੰਸਥਾ

ਮੈਨੰੂ ਜਕਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜਕ  ਆਰੰਜਭਕ ਜਸੱਜਖਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ 
ਸੇਵਾ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵਤਾ ਦੀ ਹੈ?

 ਇਕ ਗੁਣਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸੇਵਾ ਉਹ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿੋ: 

•  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰਿ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਕ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਲਾਮਤ, ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਹੈ; ਅਤੇ ਿੋ  ਤੁਹਾਨੰੂ
ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਵਸ਼ਵਾਸ
ਭਰਪੂਰ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।

• ਇਕ ਜਸੱਖਣ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ  ਿੋ  ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਦੁਆਰਾ ਜਧਆਨਪੂਰਵਕ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਲ ਮਾਡਜਲੰਗ ਬੱਜਚਆਂ 
ਨੰੂ ਸਮਰੱਥ, ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਨ ਜਵੱਚ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱ ਲੇ ਿੀਵਨ ਦੇ  ਹੁਨਰ 
ਜਵਕਜਸਤ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•  ਬੱਜਚਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਦਲਚਸਪੀਆਂ ਦਾ
ਹੁੰ ਗਾਰਾ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਜਚਆਂ ਨੰੂ ਢਾਰਸ
ਜਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਜਵੱਚ ਅਤੇ ਜਕਜਰਆਵਾਂ
ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਜਬਆਂ ਜਵੱਚ ਸੰਜਮਲਤ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਸਹਇਕ  ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

•  ਅਸਰਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਜਕਜਰਆਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ  ਸਲੀਵ
ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ   ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ  ਜਬਮਾਰ ਬੱਜਚਆਂ ਨੰੂ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ
ਅਲਜਹਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਿਦ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ  ਆਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ?
+ ਦਾਖਲਾ
 ਇਕ ਵਾਰ ਿਦ ਜਕਸੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਸੰਭਾਲ-ਸੇਵਾ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪ੍ਜਕਜਰਆ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ  
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਰਦਾਰ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਜਕਜਰਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ 
ਜਕਉਂਜਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, 
ਪਜਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 
ਵਰਜਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
 ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਉਤੇ ਜਨਮਨ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ  ਕੀਤੀ ਿਾ  ਸਕਦੀ ਹੈ 
ਜਿਸ ਜਵੱਚ ਜਨਮਨਜਲਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
•  ਪਜਰਵਾਰਕ ਸੰਪਰਕ ਜਵਸਥਾਰ ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ।
•  ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜਧਕਾਜਰਤ ਸੰਪਰਕ ਜਵਸਥਾਰ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਬਾਰੇ

ਿਾਣਕਾਰੀ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਿਾਣਨ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੇਵਾ  ਕੋਲ ਲੈਕੇ ਿਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਅਜਧਕਾਜਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਜਧਕਾਜਰਤ
ਸੰਕਟਕਾਲ ਜਵੱਚ ਜਕਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•  ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਜਵੱਚ ਉਸਦੇ ਖਾਣ ਅਤੇ
ਸੌਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਦਲਚਸਪੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸੰਦਾਂ/ਨਾ-ਪਸੰਦਾਂ, ਜਬਮਾਰੀਆਂ,
ਐਲਰਿੀਆਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਜਬਮਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇ
ਸੰਪਰਕ ਜਵਸਥਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।



www.startingblocks.gov.au ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਲੋਂ ਲਲਆਂਦਾ ਲਿਆ

•  ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਇਜਤਹਾਸ।  ਇਸਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ
ਦੇ ਬਾਲ ਜਸਹਤ ਜਰਕਾਰਡ ਦੀ  ਇਕ ਫੋਟੋਕਾਪੀ  ਪ੍ਦਾਨ  ਕੀਤੀ
ਿਾ  ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਾਂ ਜਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਹਊਮਨ ਸਰਜਵਸਿ ਦੀ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ (www.humanservices.gov.au) ’ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ
ਚਾਈਲਡਹੁੱ ਡ ਈਜਮਊਨੀਿੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ
ਇਜਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਨਮ ਦਾ ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ।

+ ਜਦਸ਼ਾਮਾਨ

ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ  ਇਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ 
ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਕ ਜਦਸ਼ਾਮਾਨ ਫੇਰੀ (Orientation Visit) 
ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ  ਕਦਮ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਵਾਸਤੇ  ਇਕ ਦੂਿੇ ਨੰੂ ਿਾਣਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਪ੍ਦਾਨ 
ਕਰਦੀ ਹੈ।
 ਜਦਸ਼ਾਮਾਨ ਫੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ, ਜਦਲਚਸਪੀਆਂ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸੱਜਭਆਚਾਰ ਬਾਰੇ  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 
ਜਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਮੁੱ ਲਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿੋ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ  ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ 
ਿਾਣੂੰ  ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ  ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬੱਜਚਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ, ਅਮਲੇ 
ਨਾਲ ਜਰਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ 
ਦੀ ਸੁਰੱਜਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਬੱਜਚਆਂ ਨੰੂ ਜਮਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਹੁੰ ਗਾਰਾ ਜਕਵੇਂ ਭਰਦਾ ਹੈ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੁਨਰ-ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਜਦਸ਼ਾਮਾਨ ਮੌਕੇ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ  ਇਕ 
ਹੈਂਡਬੁੱ ਕ ਵੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਿੋ ਸੇਵਾ, ਅਮਲੇ, 
ਖੁੱ ਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਜਮਆਂ,ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਜਲਆਂ 
ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਉਿਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਛੁੱ ਟੀਆਂ, ਜਸਹਤ 
ਅਤੇ ਸੁਰੱਜਖਆ, ਜਬਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧਨ ਕਰਨਾ, ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ 
ਿੋ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਪ੍ਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਭਾਜਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵਸਣ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ?
ਬੱਜਚਆਂ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਜਕਸੇ ਨਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਵੱਚ ਸਥਾਜਪਤ  ਹੋਣ ਜਵੱਚ 
ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ  ਿਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਪਜਰਵਾਰ ਿਾਂ ਿਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਿੁਦਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਜਕਲ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ  ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੁੰ ਗਾਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਜਪਤ  ਲਈ 
ਲਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ 
ਤਜ਼ਰਬੇ ’ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਕੁਝ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਪਜਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੱਜਚਆਂ ਨੰੂ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸਥਾਜਪਤ ਹੋਣ  
ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ  ਹਨ।

ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਜਨਮਨਜਲਖਤ ਸੁਝਾਅ  ਸਹਾਇਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਦ ਉਹ 
ਸੇਵਾ ਜਵੱਚ  ਸਥਾਜਪਤ ਹੋਣ ਿਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ: 

•  ਿੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਿਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ
ਦੇ ਸ਼ਰੂੁ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ  ਆਰੰਭ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਸ਼ਰੂੁ ਜਵੱਚ
ਮਕੁਾਬਲਤਨ ਛੋਟੇ ਜਦਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਲੈਣ ਜਦਓ, ਫਰੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਵੇਾ
ਜਵਖੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਤਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਵਧਾਓ।

•  ਅਮਲੇ ਦੇ ਜਕਸ ੇਤਰਿੀਹੀ ਮੈਂਬਰ ਿਾਂ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ ਜਿਸ  ਕਲੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਛੱਜਡਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੰੂ ਜਦਨ
ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਕ ੇਿਾਂਦ ੇਹੋ।

•  ਤੁਹਾਡੇ ਚਲੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਕਝੁ ਸਮਾਂ  ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਜਕਸੇ 
ਮਨਪਸੰਦ ਜਕਜਰਆ ਜਵੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰੋ।

•  ਸਵੇਾ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਜੂਚਤ ਕਰੋ ਜਕ ਜਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ
ਨੰੂ  ਹੌਸਲਾ ਜਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਚਾਰ ਕਰੋ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ
ਜਕਜਰਆਵਾਂ ਿਾਂ ਜਦਨ ਦੇ ਸਜਮਆਂ ਦਾ ਪਬੰ੍ਧਨ ਜਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਦ ਤੁਸੀਂ
ਉਸਨੰੂ ਜਵਟਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ
ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਈੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਕਈੋ ਜਖਡਣੌਾ ਿਾਂ ਕੰਬਲ ਿੋ
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਰਾਉਣ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਦ ਉਹ ਜਵਟਰ
ਿਾਂਦ ੇਹਨ?

•  ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ  ਦਸ ੋਜਕ ਤੁਸੀਂ  ਉਸ  ਨੰੂ ਸਵੇਾ ਜਵਖੇ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ
ਸਰੱੁਜਖਅਤ ਮਜਹਸਸੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ  ਤੁਸੀਂ ਅਮਲੇ ’ਤੇ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਹੋ। ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ‘ਗੱੁਡਬਾਏ’ ਕਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮੜੁ-ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਓ
ਜਕ ਤੁਸੀਂ  ਬਾਦ ਜਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਿਾਵੋਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਜਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਲੇ ਿਾਣਾ
ਲਲਚਾਊ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਦ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਕਸ ੇਖੇਡ ਜਵੱਚ ਰੁਜਝਆ
ਹਵੋ ੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਜਬਨਾਂ ਗੱੁਡਬਾਏ ਕਹੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ।

•  ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਮਜਹਸਸੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਹ
ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਵੇਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਕਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਚਰ  ਜਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲ,
ਈਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਤੀਕਰਮ ਪਦ੍ਾਨ  ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।




