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ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਯਰੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
ਬੱਕਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਯਰੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਿ ਪ੍ਕਿਕਰਆ ਹੈ ਕਜਸ 
ਕਵੱਿ ਿਰਮਿਾਰੀ ਅਕਜਹੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ 
ਜਰੋ ਹਰ ਬੱਿੇ ਦੀ ਸਰੋਿ, ਹੁਨਰ, ਰੁਿੀਆਂ ਅਤੇ ਯਰੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਵਿਾਸ ਅਤੇ 
ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਿੇਂਦਰਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: 

•   ਕਨਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਜ ਿੀਤੇ 
ਕਰਿਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਇੱਿ ਕਲਖਤੀ ਯਰੋਜਨਾ ਹਰੋਵੇਗੀ

•   ਬੱਕਿਆਂ ਦੀ ਲਰੋੜਾਂ, ਰੁਿੀਆਂ ਅਤੇ ਯਰੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਲਖਤੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ 
ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਿਰੇਗਾ

•   ਬੱਕਿਆਂ ਨੰੂ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਦਾਨ ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, 
ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਕਿਕਰਆ ਦੁਆਰਾ ਬੱਕਿਆਂ ਲਈ 
ਯਰੋਜਨਾ ਬਣਾਏਗਾ

•   ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕਨਵੇਿਲਾ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਅਿਸਰ ਹਰੋਰਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹਰੋਵੇਗਾ

ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਕਵੱਿ 
ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸਕਖਅਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਬੱਿੇ ਦੇ ਕਪਛਲੇ ਅਨੁਭਵਾਂ, ਰੁਿੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 
ਯਰੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇੱਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਦਖਾਈ ਦੇਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਕਵੱਿ ਬੱਕਿਆਂ ਦੇ ਕਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕਵਿਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 
ਲਈ ਯਰੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਜਹਨਾਂ ਕਵੱਿ 
ਸਾਮਲ ਹਨ: 

•   ਸਰੀਰਿ ਹੁਨਰ (ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਛਰੋਟੀ ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ)
•   ਭਾਸਾ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਹੁਨਰ
•   ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਮੇਲ-ਜਰੋਲ ਦੇ ਹੁਨਰ
•   ਸਾਰਥਿ ਿਲਾਵਾਂ ਕਵੱਿ ਰਿਨਾਤਮਿਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ
•   ਸਮੱਕਸਆ ਨੰੂ ਹੱਲ ਿਰਨ, ਸਰੋਿਣ ਅਤੇ ਗਕਣਤ ਸਬੰਧੀ ਯਰੋਗਤਾਵਾਂ।

ਬੱਿੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਕਵਿਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾਂ ਅਤੇ 
ਹੁਨਰ ਕਵਿਸਤ ਿਰਨ ਦੀ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਵੱਖਰੇ ਕਦਖਾਈ 
ਦੇਣਗੇ। 

ਬੱਕਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕਵੱਿ ਬੱਕਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਕਵੱਿ ਪਾਠਿ੍ਮ ਯਰੋਜਨਾ ਕਲਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇਿੱਠੀ 
ਿਰਨਾ ਸਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਿਆਂ ਦੀ ਰਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਖਾਸ ਕਸਖਲਾਈ ਦੇ ਨਤੀਕਜਆਂ 
ਮੁਤਾਬਿ ਬਣੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਹਰ ਬੱਿੇ ਦੀ ਰੁਿੀਆਂ, ਖੂਬੀਆਂ, ਅਨੁਭਵਾਂ, ਸੱਕਭਆਿਾਰ ਅਤੇ ਲਰੋੜਾਂ ਨੰੂ 
ਕਧਆਨ ਕਵੱਿ ਰੱਖਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰੰਕਭਿ ਕਸੱਕਖਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਵੱਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੱਕਿਆਂ ਨੰੂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕਵਿਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਕਵੱਿ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸੇਧ ਲਈ ਕਤਆਰ ਿੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

+ ਬਹੁਤ ਛਰੋਟੇ ਬੱਿੇ

ਬੱਿੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਬਣਾਇਆ 
ਜਾਵੇਗਾ, ਜਰੋ ਕਨੱਤ-ਨੇਮ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਬੱਿੇ ਅਤੇ ਕਸਕਖਅਿ ਕਵੱਿ ਆਹਮਣੇ-
ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਿੇਂਦਰਤ ਹਰੋਣਗੇ।। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਕਵੱਿ ਇਹ ਸਾਮਲ ਹਰੋ 
ਸਿਦੇ ਹਨ: 

•  ਭਰੋਜਨ ਅਤੇ ਨੈਪੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 
•  ਸੌਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਿਰਨ ਦੇ ਕਨੱਤ-ਨੇਮ।  

+ ਛਰੋਟੇ ਬੱਿੇ 

ਛਰੋਟੇ ਬੱਕਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਕਵੱਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਭਾਸਾ, 
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿ ਹੁਨਰਾਂ ਨੰੂ ਕਵਿਸਤ ਿਰਨ ਕਵੱਿ ਮਦਦ 
ਿਰਨ ‘ਤੇ ਜਰੋਰ ਕਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਰੋਜਨਾਬੱਧ ਅਨੁਭਵ ਅਿਸਰ ਇਹਨਾਂ 
‘ਤੇ ਿੇਂਦਰਤ ਹਰੋਣਗੇ: 

•   ਛਰੋਟੇ ਬੱਕਿਆਂ ਨੰੂ ਖੇਡ ਕਵੱਿ ਕਹੱਸਾ ਲੈਣ ਕਵੱਿ ਮਦਦ ਿਰਨਾ ਕਜੱਥੇ 
ਉਹ ਅਕਭਆਸ ਿਰ ਸਿਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਨਰਾਂ ਨੰੂ ਕਵਿਸਤ ਿਰ 
ਸਿਣ

•   ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਛਰੋਟੇ ਸਮੂਹ ਕਵੱਿ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ, ਜਰੋ ਬੱਕਿਆਂ 
ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਅਨੁਭਵਾਂ ਕਵੱਿ ਰੱੁਝਣ ਦੀ ਸੁਕਵਧਾ ਕਦੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਰੋ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦੀ ਰੁਿੀਆਂ ਅਤੇ ਯਰੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਿਰਮਿਾਰੀ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਿੰਮ ਿਰੇਗਾ, ਬੱਕਿਆਂ 
ਦੀ ਦੂਕਜਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਿਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਹਰ 
ਿਰਨ ਕਵੱਿ ਮਦਦ ਿਰੇਗਾ।
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+ ਸਿੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿੇ 

ਸਿੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਕਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਬੁਕਨਆਦੀ ਹੁਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਰੋ ਪੜ੍ਹਨ, ਕਲਖਣ, 
ਕਵਕਗਆਨ ਅਤੇ ਗਕਣਤ ‘ਤੇ ਿੇਂਦਰਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਕਗਆਨ ਅਤੇ 
ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਕਵਿਾਸ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ: 

•   ਯਰੋਜਨਾਬੱਧ, ਖੇਡ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਬੱਕਿਆਂ ਦੇ ਕਹੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

•   ਕਵਅਿਤੀਗਤ, ਛਰੋਟੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮੂਹਿ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ

•   ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਿਰੋਣਾਂ, ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਕਵੱਿ ਉਹ ਕਹੱਸਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ

ਿਰਮਿਾਰੀ ਬੱਕਿਆਂ ਵੱਲ ਕਧਆਨ ਦੇ ਿੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਪਕਰਵਾਰਾਂ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਿੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੇਗਾ। ਉਹ ਰਰੋਜਾਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ 
ਵੀ ਬੱਕਿਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣ ਸਿਣਗੇ।

+ ਸਿੂਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿੇ

ਸਿੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ (ਘੰਕਟਆਂ) ਤੋਂ ਅੱਗੇ-ਕਪੱਛੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੂਲੀ 
ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਕਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਸਿੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਦੇ ਪ੍ਤੀ ਜਵਾਬ-ਦੇਹ ਹਰੋਣੇ ਿਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਯਰੋਜਨਾਬੱਧ ਅਨੁਭਵ ਇਹਨਾਂ 
‘ਤੇ ਿੇਂਦਰਤ ਹਰੋਣਗੇ:

•   ਬੱਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾਠਿ੍ਮ, ਮਨੋਰੰਜਿ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ

•   ਸਿੂਲੀ ਕਦਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਕਵੱਿ ਅਤੇ ਸਿੂਲ ਦੀਆਂ 
ਛੱੁਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਾਮ ਿਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

•   ਯਰੋਜਨਾਬੱਧ ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਕਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੋਣ ਲਈ 
ਬੱਕਿਆਂ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹਤ ਿਰਨਾ

ਸਿੂਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਿਰਮਿਾਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਆਰਾਮ 
ਅਤੇ ਸਮਾਜਿ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕਵਿਾਸ ‘ਤੇ ਜਰੋਰ 
ਦੇਣਗੇ। 

ਪਕਰਵਾਰ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਿਦੇ 
ਹਨ? 
ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਲਈ ਯਰੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ 
ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਿਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਵੱਿ 
ਿਰਮਿਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰਨ। ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਿੁੱ ਝ ਉਪਯਰੋਗੀ ਸਵਾਲਾਂ ਕਵੱਿ ਇਹ ਸਾਮਲ ਹਨ: 

•   ਸੇਵਾ ਕਵੱਿ ਬੱਕਿਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ 
ਪ੍ਦਾਨ ਿੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

•   ਿੀ ਇਹ ਕਲਖੀਆਂ ਹਰੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਿੀ ਪਕਰਵਾਰ 
ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਯਰੋਜਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖ ਸਿਦੇ ਹਨ?

•   ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਰੋਜਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਦਖਾਈ ਕਦੰਦਾ ਹੈ?

•   ਸੇਵਾ ਕਵੱਿ ਿਰਮਿਾਰੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਨਰਧਾਰਤ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਬੱਕਿਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ, ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ 
ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਨੇ ਹਨ?

•   ਿਰਮਿਾਰੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ 
ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਿੇ ਮੁਹੱਈਆ 
ਿਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ 
ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ 
ਹਨ? 

•   ਪਕਰਵਾਰ, ਬੱਕਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ 
ਯਰੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਿਣ ਕਵੱਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਮਲ ਹਰੋ 
ਸਿਦੇ ਹਨ?

ਿਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਦਸਾਮਾਨ ਪ੍ਕਿਕਰਆ ਦੌਰਾਨ 
ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਿੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਬਾਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੰੂ ਭਕਵੱਖ ਕਵੱਿ ਸਾਂਝਾ ਿਰ ਸਿਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਤਾਂ ਜਰੋ ਆਰੰਭ ਕਵੱਿ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਮਲਣ ‘ਤੇ ਪਕਰਵਾਰਾਂ 
ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਕਰਵਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਬੱਿੇ ਦੀ 
ਕਸਖਲਾਈ, ਕਵਿਾਸ, ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ 
ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਕਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਯਰੋਜਨਾ 
ਬਣਾਉਣ ਕਵੱਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੋ ਸਿਦੇ ਹਨ? 
ਇੱਿ ਿੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 
ਰੁਿੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇਿੱਠੀ ਿਰੇਗਾ। ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਅਕਜਹੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇਿੱਠੀ ਿਰਨ ਦੇ ਿੁੱ ਝ ਤਰੀਕਿਆਂ ਕਵੱਿ 
ਇਹ ਸਾਮਲ ਹਨ: 

•   ਕਦਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅੰਤ ਕਵੱਿ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਰੋਜਾਨਾ 
ਗੱਲਬਾਤ ਿਰਨਾ।

•   ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਿਾਤਾਂ ਿਰਨਾ।

•   ਘਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਵੱਿ ਬੱਿੇ ਬਾਰੇ ਪਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਿਰਮਿਾਰੀਆਂ 
ਕਵੱਿ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਿਰਨ ਲਈ ਸੰਿਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ (ਇਹ ਆਮ 
ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਿੇ ਅਤੇ ਛਰੋਟੇ ਬੱਕਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ)।

•   ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਬਣਾਉਣ ਕਵੱਿ ਰਰੋਜਾਨਾ ਡਾਇਰੀਆਂ 
ਜਾਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਥਾਂਵਾਂ ਕਜੱਥੇ ਪਕਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਰੁਿੀਆਂ ਅਤੇ 
ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਵਿਾਰ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਲਖ 
ਸਿਦੇ ਹਨ।


