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ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਲਚਸਪ 
ਉਪਲਬਧੀ ਹੁੰਿੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਿਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ, 
ਰਕਉਂਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਵੇਂ ਰਸਖਲਾਈ ਿੇ ਮਾਹੌਲ ਰਵੱਚ ਰਚਿਾ-ਰਮਚਿਾ 
ਹੈ, ਿੋਸਤੀ ਿੇ ਨਵੇਂ ਰਰਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਂਿਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਰਧਆਪਕਾਂ ਨਾਲ 
ਸਮਾਂ ਰਬਤਾਉਂਿਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿੇ ਸਕੂਲ ਰਵੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਲਈ ਰਤਆਰੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 
ਭਰਵੱਖ ਿੀ ਰਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰਵਕਾਸ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕਰਿਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਲਈ ਰਤਆਰ ਹੈ? 
ਸਕੂਲ ਲਈ ਰਤਆਰ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਰਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਰਕ 
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜਹਹ ਅਤੇ ਰਲਖ ਸਕਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਲ ਲਈ ਰਤਆਰ 
ਹੋਣ ਿਾ ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿੀ ਉਮਰ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਰਰਪੱਕਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਿੇ ਹੁਨਰ, 
ਸਮਾਜਕ ਹੁਨਰ, ਸਰੀਰਕ ਤੰਿਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ 
ਸਵੈ-ਮਿਿ ਿੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿੀ ਉਨਹਹਾਂ ਿੀ ਯੋਗਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ 
ਰਵਚਾਰ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਰੰਰਭਕ ਬਚਪਨ ਿੀ ਰਸੱਰਖਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ 
ਰਵੱਚ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਰਚਆਂ ਿੇ ਬੌਧਕ, ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ 
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਵਕਾਸ ਬਾਰੇ ਰਸਰਖਅਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਿੇ 
ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਬਿੀਲੀ ਰਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹਹਾਂ ਮਿਿ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨਹਹਾਂ 
ਿੇ ਰਵਚਾਰ ਲਓ। ਰਸਰਖਅਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਰਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਨੂੰ 
ਤਬਿੀਲੀ ਿੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ।
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਿੇ ਰਪਰਹੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ ਰਜੱਥੇ 
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਰਜ਼ਆਿਾਤਰ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਾਮਾਨ 
ਪਰਹੋਗਰਾਮ(orientation program) ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿਾ ਸਰਹਯੋਗ 
ਕਰਿੇ ਹਨ ਜਿੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਬਿੀਲੀ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਿਾ 
ਿੌਰਾ ਕਰਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਅਰਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਬੱਰਚਆਂ 
ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਰਬਤਾਉਂਿੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਤਆਰ 
ਹੋਣ ਰਵੱਚ ਰਕਵੇਂ ਮਿਿ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ? 
• ਸਕੂਲ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ 

ਰਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ
• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਰਨੱਤ-ਨੇਮ ਰਵੱਚ ਬਿਲਾਅ, ਉਹ 

ਸਕੂਲ ਰਕਵੇਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਨਹਹਾਂ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ ਰਕਸ ਸਮਂੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਿਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਹਾਂ ਿੇ ਿੁਪਰਹਰ ਿੇ ਖਾਣੇ ਰਵੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਰੇ ਗੱਲ 
ਕਰਕੇ

ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਨੰੂ ਤਬਿੀਲ ਹੋਣਾ

• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿੁਆਰਾ ਇਸਿੇ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਉਨਹਹਾਂ 
ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਮਾਤ ਿੇ ਕਮਰਰਆਂ, ਖੇਡ 
ਿੇ ਮੈਿਾਨ ਿੇ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਫੁਹਾਰੇ, ਪਖਾਨੇ, 
ਰਬਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਲੇਟਣ ਿੀ ਜਗਹਹਾ ਆਰਿ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਣ

• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਰਧਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ 
ਅਤੇ ਉਨਹਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰਕੇ

• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਿੁਆਰਾ ਪਰਹਿਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਸਰਹਯੋਹੀ ਪਰਹਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿੱਸ ਕੇ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਕੀ ਕੋਈ ਸਾਥੀ 
ਪਰਹਣਾਲੀ (ਬੱਡੀ ਰਸਸਟਮ) ਹੈ ਰਜੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਿੇ 
ਪਰਹਲੇ ਸਾਲ ਰਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੀ ਮਿਿ ਕਰਿਾ ਹੈ

• ਸਕੂਲ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਕਤਾਬਾਂ ਪੜਹਹਕੇ
• ਪਲੇਗਰੁੱਪਾਂ, ਰਿਸ਼ਾਮਾਨ ਰਿਨਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿੇ ਰਤਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ 

ਸੁਆਗਤੀ ਬਾਰਬੀਕੀਊ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਇਕੱਠਾਂ ਰਵੱਚ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿੇ ਸਕੂਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ

• ਬੁੱਕ ਵੀਕ ਪਰੇਡ, ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿੇ ਕੌਨਸਰਟ ਵਰਗੇ 
ਸਕੂਲ ਿੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ

• ਹੋਰਾਂ ਮਾਰਪਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੇ ਿੋਸਤਾਂ ਿੇ ਮਾਰਪਆਂ 
ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਰਵਕਸਤ ਕਰਕੇ

• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿੇ ਨਮੂਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ
• ਸਕੂਲ ਰਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿੀ ਰਸਖਲਾਈ ਰਵੱਚ ਮਿਿ ਕਰਨ ਲਈ 

ਘਰ ਰਵੱਚ ਪਰਰਵਾਰਕ ਰਨੱਤ-ਨੇਮ ਰਵਕਸਤ ਕਰਕੇ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਰੋਜ਼ 
ਰਾਤ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪੜਹਹਕੇ, ਘਰ ਿੇ ਕੰਮ ਰਵੱਚ ਉਨਹਹਾਂ ਿੀ 
ਮਿਿ ਕਰਕੇ
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ਤੁਹਾਡੀ ਆਰੰਰਭਕ ਬਚਪਨ ਿੀ ਰਸੱਰਖਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ 
ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਨੰੂ ਤਬਿੀਲ ਹੋਣ 
ਰਵੱਚ ਮਿਿ ਰਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਿੀ ਹੈ? 
ਸੇਵਾ ਰਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿਾ ਰਸਰਖਅਕ ਿੋਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲ 
ਨੰੂ ਸਫਲ ਤਬਿੀਲੀ ਰਵੱਚ ਮਿਿ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਰਮਕਾ 
ਰਨਭਾਉਂਿੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੀ ਰਵਅਕਤੀਗਤ 
ਲੋੜਾਂ ‘ਤੇ ਰਧਆਨ ਨਾਲ ਰਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਰਕ ਤਬਿੀਲੀ ਿੀ ਪਰਹਰਕਰਰਆ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ 
ਪਰਹਭਾਵੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਨੰੂ ਤਬਿੀਲੀ ਰਵੱਚ ਕਈ ਤਰਹਹਾਂ ਿੇ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਿੇ ਹਨ, ਜੋ 
ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਨੰੂ ਤਬਿੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਰਚਆਂ ਿੀ ਮਿਿ 
ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਿੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਿੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਜਹੀ ਕੱੁਝ 
ਉਿਾਹਰਣਾਂ ਰਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
• ਬੱਰਚਆਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਨਹਹਾਂ ਨੰੂ ਸਵਾਲ 

ਪੁੱਛਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਚੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ 
ਕਰਨਾ

• ਰਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿੇ ਅਰਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਰਮਲਣ ਅਤੇ ਜਗਹਹਾ ਿਾ ਿੌਰਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪਰਹਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਰਵੱਚ ਿੌਰਰਆਂ ਿਾ 
ਪਰਹਬੰਧ ਕਰਨਾ

• ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਰਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਿਾ ਿੌਰਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ

• ਸਕੂਲ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜਹਹਨਾ
• ਨਾਟਕੀ ਖੇਡ ਿੀ ਥਾਵਾਂ ਰਵੱਚ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ 

ਵਰਿੀਆਂ, ਬਸਤਾ, ਿੁਪਰਹਰ ਿੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਅਤੇ ਚਾਕ 
ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ

• ਰੋਜਾਨਾ ਿੀ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਿੇ ਸਮਂੇ ਜਿੋਂ 
ਬੱਚੇ ਿੁਪਰਹਰ ਿੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿੀ ਬੋਤਲਾਂ ਿੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਾ ਅਰਭਆਸ ਕਰਨਗੇ, ਿੁਆਰਾ ਬੱਰਚਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹਹਾਂ 
ਿੀ ਸਵੈ-ਮਿਿ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹੁਨਰ ਰਵਕਸਤ ਕਰਨ ਰਵੱਚ 
ਮਿਿ ਕਰਨਾ

• ਪੜਹਹਨ-ਰਲਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਹਿਾਨ ਕਰਨਾ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ 
ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਰਵੱਚ ਪੜਹਹਨ ਅਤੇ ਰਲਖਣ ਵਾਲੀ 
ਸਮੱਗਰੀ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਰਵੱਚ ਰਚਣ-ਰਮਚਣ 
ਰਵੱਚ ਰਕਵੇਂ ਮਿਿ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ? 
ਹੇਠਾਂ ਰਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਰਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ 
ਸਕੂਲ ਰਵੱਚ ਰਚਣ-ਰਮਚਣ ਰਵੱਚ ਮਿਿ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ: 

• ਰਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਲਰਵਿਾ ਕਹੋ - ਇੱਕ ਜਲਿੀ, ਰਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ 
ਅਲਰਵਿਾ ਕਰਹਣਾ ਉਨਹਹਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਮਰਹਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਭਰੋਸਾ ਰਿਵਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਿਿ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਰਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ 
ਰਕ ਉਹ ਸਕੂਲ ਰਵੱਚ ਠੀਕ ਰਰਹਣਗੇ।

• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਲੇਬਲ ਲਗਾਓ - ਕੱਪਰੜਆਂ 
ਸਮੇਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਬੱਰਚਆਂ, ਸਕੂਲ ਿੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਚੰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਰਵੱਚ 
ਮਿਿ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਰਵੱਚ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਲਈ 
ਆਪ ਜ਼ੰੁਮੇਵਾਰ ਹੁੰਿੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਇਸ ਰਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਿੀ 
ਮਿਿ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ।

• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ - ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਹ ਿੱਸਣ ਲਈ 
ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ ਰਕ ਉਸ ਰਿਨ ਅਤੇ ਿੁਪਰਹਰ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ ਰਵੱਚ ਕੀ ਹੋ 
ਸਕਿਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਸ ਰਿਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਰਵਸ਼ਵਾਸ 
ਪੈਿਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਿਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੈ ਰਕ ਉਹ 
ਰਚਣ-ਰਮਚਣ ‘ਤੇ ਰਕਵੇਂ ਮਰਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਕੋਈ ਰਚੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿੇ ਅਰਧਆਪਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, 
ਜੋ ਉਨਹਹਾਂ ਿੇ ਰਿਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਹਿਾਨ ਕਰੇਗਾ।

• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ - ਜਿਂੋ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 
ਆਰੰਭ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਿੀ ਥੱਕ ਜਾਂਿੇ ਹਨ। ਕੱੁਝ ਵਾਧੂ 
ਪਾਠਕਰਹਮ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਤੈਰਾਕੀ, ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਨਾਚ ‘ਤੇ 
ਰਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਰਚਤ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ, ਜਿਂੋ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ 
ਨਵੇਂ ਰਨੱਤ-ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਢਲ ਜਾਣ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ-ਰਪੱਛੇ ਿੇ 
ਸਮਂੇ (ਘੰਰਟਆਂ) ਿੌਰਾਨ ਸੰਭਾਲ (out of school 
hours care) ਿੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ? 
ਇਹ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਰਵਚਾਰ ਕਰ ਲਓ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਿੇ ਸਮੇਂ ਿੌਰਾਨ 
ਆਪਣੇ ਪਰਰਵਾਰ ਿੇ ਰਨੱਤ-ਨੇਮ ਅਤੇ ਕੰਮ ਿੀ ਰਵਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਕਵੇਂ 
ਪਰਹਬੰਧਤ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ-ਰਪੱਛੇ ਿੇ ਸਮੇਂ 
(ਘੰਰਟਆਂ) ਿੌਰਾਨ ਸੰਭਾਲ (out of school hours care) ਿੀ ਲੋੜ 
ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੇ ਸਕੂਲ ਰਵੱਚ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਮੌਜੂਿ ਹੈ? ਕੀ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਮ ਿੇ ਿੌਰਾਨ, ਰਵਰਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਰਬਨਾਂ ਵਾਲੇ ਰਿਨ ਅਤੇ/
ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਿੌਰਾਨ ਇਸਿੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ? 

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਬੱਰਚਆਂ ਨੂੰ ਤਬਿੀਲੀ ਲਈ 
ਰਤਆਰ ਅਤੇ ਮਿਿ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 
ਨਵੀਂ ਰਵਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਨੱਤ-ਨੇਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਿਾ 
ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿਾ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰ ਿੇ ਅਨੁਕੂਲ 
ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਹਿਾਨ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ।


