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ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਚਿਕਾਿ ਚਿੱਿ 
ਖੇਡ ਦਾ ਮਹੱਤਿ
ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਿੱਖਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਚਿਕਾਿ ਚਿੱਿ ਿਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰੀਚਕਆਂ ਚਿੱਿੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

‘ਚਕੰਡਰਗਾਰਟਨ’ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਚਿਚਖਅਕ 
ਫਰੈਡਚਰਕ ਫਰੋਬਲ, ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਿੀ ਚਕ “ਖੇਡ ਬਿਪਨ ਚਿੱਿ ਮਾਨਿ 
ਚਿਕਾਿ ਦਾ ਿਰਬੋਤਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਚਕਉਂਚਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਿੱਿ 
ਇੱਕ ਬੱਿੇ ਦੇ ਮਨ ਚਿਿਲੀ ਭਾਿਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਆਰੰਚਭਕ ਬਿਪਨ ਦੀ ਚਿੱਚਖਆ ਅਤੇ ਿੰਭਾਲ ਿੇਿਾ ਦੇ 
ਚਿਚਖਅਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਚਿਆ ਹੋਿੇਗਾ ਚਕ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿਖਲਾਈ 
ਅਤੇ ਚਿਕਾਿ ਲਈ ‘ਖੇਡ ਅਧਾਰਤ’ ਢੰਗ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਖੇਡ ਇੱਕ ਗਤੀਚਿਧੀ ਹੈ ਚਜੱਥੇ ਬੱਿੇ ਖੋਜ, ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਫੈਿਲਾ 
ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਜੱਥੇ ਖੇਡ ਨੰੂ 
ਅਕਿਰ ‘ਬੱਚਿਆਂ ਿਾਲਾ ਕੰਮ’ ਚਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਿਦਾ ਬਹੁਤਾ 
ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਬਿਪਨ ਚਿੱਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਾਨੀ ਤੱਕ 
ਬੱਿੇ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀ ਚਕਿਮ ਅਤੇ ਮੰਤਿ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਤੁਿੀਂ ਿਮਝਦੇ ਹੋਿੇਗੇ ਚਕ ਮਾਪੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਜਾਂ ਲਾਲਿ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਚਜਹਾ ਇਿ ਲਈ ਹੈ ਚਕਉਂਚਕ ਬੱਿੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੇਡਣਾ 
ਪਿੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਖੁਸੀ ਚਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਚਦਲਿਿਪੀ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਚਜਿਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਕ ਇਿਨੰੂ ਕੋਈ ਿਾਧੂ 
ਲਾਲਿ ਚਦੱਤੇ ਬਗੈਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਚਖਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਖੇਡ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਚਿਕਾਿ ਅਤੇ ਚਿਖਲਾਈ ਨੰੂ ਿਚਹਯੋਗ ਚਕਿੇਂ 
ਚਮਲਦਾ ਹੈ? 

ਿਰੀਰਕ ਚਿਕਾਿ - ਿੱਡੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮਾਿਪੇਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਿੁਿਤ ਖੇਡ 
ਚਜਿੇਂ ਚਕ ਿੜ੍ਹਨਾ, ਦੌੜਨਾ, ਗੇਂਦ ਿਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਪੱੁਟਣਾ, ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ, 
ਅਤੇ ਨੱਿਣਾ। ਇਿ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਿਮੁੱ ਿੀ ਚਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ, 
ਿਰੀਰਕ ਚਿਕਾਿ, ਿਰਗਰਮ ਜੀਿਨ ਸੈਲੀ ਦੇ ਫਾਇਚਦਆਂ ਅਤੇ ਿਿੈ-
ਮਦਦ ਚਿੱਿ ਿੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਹੁਨਰਾਂ ਚਜਿੇਂ ਚਕ ਕੱਪੜੇ ਪਚਹਨਣ ਜਾਂ 
ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਚਿੱਿ ਮਦਦ ਚਮਲਦੀ ਹੈ।

ਿਮਾਜਕ ਅਤੇ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਚਿਕਾਿ - ਕੱਪੜੇ ਪਚਹਨਣ ਅਤੇ ਭੂਚਮਕਾ 
ਚਨਭਾਉਣ ਿਮੇਤ ਨਾਟਕੀ ਅਤੇ ਕਾਲਪਚਨਕ ਖੇਡ ਿਕਾਰਾਤਮਕ 
ਿਮਾਜਕ ਅਤੇ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਿੰਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚਿਕਾਿ ਕਰ 
ਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਅਚਜਹੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ: 

• ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਚਿਿਾਰ ਿਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਿੋਣਾਂ ਅਤੇ 
ਫੈਿਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਚਭਆਿ ਕਰਨਾ

• ਿਫਲਤਾ ਅਤੇ ਿੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰਕੇ ਆਤਮ-ਚਿਸਿਾਿ 
ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ

• ਆਪਣੀ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਨੰੂ ਚਨਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ, ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਿਤੀਰੇ 
ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣਾ ਚਿੱਖਣਾ, ਚਕਉਂਚਕ ਉਹ 
ਅਚਜਹੀ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਿਾਂ ਿੱਲ ਚਧਆਨ ਚਦੰਦੇ ਹਨ, 
ਚਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ

• ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੌਰਾਨ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ 
ਚਨਰਪੱਖਤਾ ਚਿਕਿਤ ਕਰਨਾ।

ਬੌਧਕ ਚਿਕਾਿ - ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਚਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ 
ਹੋਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਧਕ ਹੁਨਰਾਂ ਚਜਿੇਂ ਚਕ 
ਿੋਿਣ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਚਿੱਖਣ ਅਤੇ ਚਧਆਨ ਦੇਣ, ਿਭ ਦਾ ਚਿਕਾਿ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ।
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ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਬੱਿੇ ਹੇਠਾਂ ਚਦੱਤੇ ਬੌਧਕ ਹੁਨਰ ਚਿਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ:

• ਿਮੱਚਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ
• ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਰਿਨਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਸਕਤੀ
• ਆਕਾਰ, ਰੰਗ, ਮਾਪ, ਚਗਣਤੀ ਅਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰਗੀਆਂ 

ਧਾਰਣਾਿਾਂ
• ਇਕਾਗਰਤਾ, ਚਦ੍ਰੜਤਾ ਅਤੇ ਲਿਕੀਲਾਪਨ ਿਰਗੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ।

ਿਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ ਿਬੰਧੀ ਚਗਆਨ ਦਾ ਚਿਕਾਿ - ਖੇਡਣ ਲਈ ਿੋਿ, 
ਭਾਸਾ, ਗੱਲਬਾਤ, ਉਤਿੁਕਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 
ਬੱਿੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਿਮਝ ਦਾ ਚਿਕਾਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚਜਿੇਂ ਚਕ: 
• ਸਬਦਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੀ ਿਮਝ ਚਿੱਿ ਿਾਧਾ
• ਿੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੁਨਰ
• ਚਲਖਣ, ਰੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚਲਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ
• ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚਕਿੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਕਥਾਨਕ, 

ਪਾਤਰ, ਢਾਂਿਾ, ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਬਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ)
• ਇਹ ਚਿੱਖਣਾ ਚਕ ਿੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿੀ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ 

(ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹ  ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ) ਜੋ ਰਿਮੀ 
ਪੜ੍ਹਨ, ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਬੁਚਨਆਦੀ ਚਿਖਲਾਈ ਹੈ 
ਚਕਉਂਚਕ ਅੱਖਰ, ਸਬਦ ਜਾਂ ਅੰਕ ਚਿੰਨ੍ਹ  ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਚਹੱਿਾ ਹਨ

• ਇਹ ਚਿੱਖਣਾ ਚਕ ਅੱਖਰ, ਸਬਦ, ਚਿੰਨ੍ਹ , ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਿੰਕੇਤਾਂ ਦਾ 
ਇੱਕ ਉਦੇਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 
ਅਰਥ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਚਿਖਲਾਈ ਲਈ ਖੇਡ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤਰੀਕਾ ਚਕਿੇਂ ਚਦਖਾਈ ਚਦੰਦਾ ਹੈ? 

ਆਰੰਚਭਕ ਬਿਪਨ ਦੀ ਚਿੱਚਖਆ ਅਤੇ ਿੰਭਾਲ ਿੇਿਾਿਾਂ ਚਿੱਿ ਚਿਚਖਅਕ 
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਚਿਕਾਿ ਲਈ ਢਾਂਿੇਗਤ ‘ਪਾਠਾਂ’ ਜਾਂ 
ਰਿਮੀ ਚਿਖਲਾਈ ਦੇ ਅਨੁਭਿਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਡ ਅਧਾਰਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਅਨੁਭਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਅੰਦਰਿਾਰ 
ਅਤੇ ਬਾਹਰਿਾਰ ਖੇਡਾਂ ਚਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਬੱਿਾ ਿੁਰੱਚਖਅਤ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਖੇਡ ਿਕਦਾ ਹੈ।
ਚਿਚਖਅਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿਖਲਾਈ, ਖੇਡ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ: 
• ਅਚਜਹੇ ਿਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਖੇਡ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਅਤੇ 

ਿਚਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਰੁਿੀਆਂ, ਚਗਆਨ, 
ਖੂਬੀਆਂ, ਯੋਗਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਿੱਚਭਆਿਾਰ ਦਰਿਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਚਜਹੇ 
ਿਰੋਤ ਜੋ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਗੱਤੇ ਦੇ ਬਕਿੇ ਿਰਗੀ ਿਿਤੂਆਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ 
ਿਰਤੋਂ ਦੀ ਰਿਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚਿੱਿ ਮਾਨਚਿਕ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਨਾਿਾਂ ਚਿੱਿ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਰੱਥਾ ਨੰੂ 
ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਡੱਚਬਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ 
ਬਣਾਉਣਾ।

• ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਅਕਤੀਗਤ ਅੰਤਰਾਂ, ਰੁਿੀਆਂ, ਚਿਕਾਿ ਿਬੰਧੀ 
ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਅਨੁਭਿ 
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਿਾ 
ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚਲਖਣ ਲਈ ਪੈਂਚਿਲ ਫੜ੍ਹਨਾ ਚਿੱਖਦਾ 

ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿਚਖਅਕ ਬੱਿੇ ਦੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਉਿਨੰੂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਅਕਾਰ ਦੀਆਂ 
ਿਿਤੂਆਂ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦੇਿੇਗਾ।

• ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਖੇਡਚਦਆਂ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿਮਝ ਿਕਣ ਚਕ 
ਉਹ ਦੂਿਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਚਕਿੇਂ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਖੇਡਣ ਦੌਰਾਨ 
ਉਹ ਚਕਹੜੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਿਮਝ ਚਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚਕਹੜੀ 
ਗਤੀਚਿਧੀਆਂ ਖੇਡ ਚਿੱਿ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੰੂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਿਕਦੀਆਂ 
ਹਨ।

• ਬੱਿੇ ਦੀ ਚਿਖਲਾਈ ਚਿੱਿ ਿਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਲੀਲ, ਢੁਕਿੀਂ ਭਾਸਾ 
ਅਤੇ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਿਤੀਰੇ ਨੰੂ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ 
ਚਿੱਿ ਸਾਮਲ ਹੋਣਾ।

• ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੰੂ ਚਿਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡਣ 
ਿਾਿਤੇ ਕਾਹਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਤੇ ਚਨਰਚਿਘਨ ਿਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਚਿਖਲਾਈ ਚਿੱਿ ਯੋਗਦਾਨ ਚਕਿੇਂ ਪਾ 
ਿਕਦੇ ਹੋ? 

ਚਿੱਚਖਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚਿੱਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਿਫਲਤਾ ਬਿਪਨ ਤੋਂ 
ਹੀ ਚਤਆਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਅਧਾਰਤ 
ਚਿਖਲਾਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਹੁਨਰ, ਿਮਝ ਅਤੇ ਿੁਭਾਅ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹਤ 
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਜੀਿਨ ਭਰ ਦੀ ਚਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਭਲਾਈ 
ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਤੁਿੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਚਿਖਲਾਈ ਨੰੂ 
ਉਤਸਾਹਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ: 
• ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਰੁਿੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 

ਦੇ ਚਿਚਖਅਕਾਂ ਨਾਲ ਿਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਰੁਿੀਆਂ 
ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਿਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਲਈ ਖੇਡ ਅਨੁਭਿਾਂ ਦੀ 
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਿਕਣ।

• ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ 
• ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਿੇਿਾ ਚਿੱਿ ਚਿਚਖਅਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 

ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਤੀਚਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿਿਾਰ ਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਜੋ 
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਪਿੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਿ ਚਹੱਿਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

• ਆਪਣੀ ਿਥਾਨਕ ਭਾਈਿਾਰੇ ਚਿੱਿ ਿੁਰੱਚਖਅਤ ਅਤੇ ਚਦਲਿਿਪ 
ਖੇਡ ਿਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ


