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ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ
ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ
ਉਪਲਬਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਵੇਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਚਦਾ-ਮਿਚਦਾ
ਹੈ, ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ
ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ?
ਸਕੂਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਲ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ
•
ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਰਿਪੱਕਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ,
ਸਮਾਜਕ ਹੁਨਰ, ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ
ਸਵੈ-ਮਦਦ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ
•
ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਰੰਭਿਕ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ
ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੌਧਕ, ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸਿਖਿਅਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ
ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਓ। ਸਿਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਨੂੰ
ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੇ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ, ਖੇਡ
ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਫੁਹਾਰੇ, ਪਖਾਨੇ,
ਬਿਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਲੇਟਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਣ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰਕੇ

•

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਸਹਿਯੋਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸਾਥੀ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਬੱਡੀ ਸਿਸਟਮ) ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ
ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾਮਾਨ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ(orientation program) ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਦਾ
ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ
ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।

•

ਸਕੂਲ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਕੇ

•

ਪਲੇਗਰੁੱਪਾਂ, ਦਿਸ਼ਾਮਾਨ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਸੁਆਗਤੀ ਬਾਰਬੀਕੀਊ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ

•

ਬੁੱਕ ਵੀਕ ਪਰੇਡ, ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੌਨਸਰਟ ਵਰਗੇ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

•

ਹੋਰਾਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ
ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ

•

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ

•

ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਿੱਤ-ਨੇਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਜ਼
ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਕੇ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਮਦਦ ਕਰਕੇ

•

ਸਕੂਲ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ

•

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ-ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਉਹ
ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਰੇ ਗੱਲ
ਕਰਕੇ

ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ
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ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਚਣ-ਮਿਚਣ
ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ
ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਚਣ-ਮਿਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਤੁਹਾਡੀ ਆਰੰਭਿਕ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ
ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ
ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਖਿਅਕ ਦੋਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲ
ਨੂੰ ਸਫਲ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ
ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ
ਲੋੜਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ।

•

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹੋ - ਇੱਕ ਜਲਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ
ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ।

•

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਲੇਬਲ ਲਗਾਓ - ਕੱਪੜਿਆਂ
ਸਮੇਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਲਈ
ਆਪ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ - ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ
ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
ਰਚਣ-ਮਿਚਣ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ,
ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

•

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ - ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ
ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਵਾਧੂ
ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੈਰਾਕੀ, ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਨਾਚ ‘ਤੇ
ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਨਵੇਂ ਨਿੱਤ-ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਢਲ ਜਾਣ।

ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ
ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ
ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਕੁੱਝ
ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ
ਪੁੱਛਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ
ਕਰਨਾ

•

ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ

•

ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ

•

ਸਕੂਲ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ

•

ਨਾਟਕੀ ਖੇਡ ਦੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਵਰਦੀਆਂ, ਬਸਤਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਅਤੇ ਚਾਕ
ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ

•

ਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ
ਬੱਚੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਗੇ, ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਸਵੈ-ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ
ਮਦਦ ਕਰਨਾ

•

ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼
ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ
ਸਮੱਗਰੀ

ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਦੇ
ਸਮੇਂ (ਘੰਟਿਆਂ) ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਲ (out of school
hours care) ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿੱਤ-ਨੇਮ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ
ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਸਮੇਂ
(ਘੰਟਿਆਂ) ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਲ (out of school hours care) ਦੀ ਲੋੜ
ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਕੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਤੇ/
ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ?
ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ
ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਤ-ਨੇਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ
ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
www.startingblocks.gov.au

