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ਪ੍ਰੀ-ਸਕਲੂਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਬਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਸਕਲੂਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਬਾਲ 
ਸੰਭਾਲ ਦਰੀ ਿਣੋ ਕਰਨਾਸੰਭਾਲ ਦਰੀ ਿਣੋ ਕਰਨਾ
ਖੋਜ ਚਦਖਾਉਂਦਰੀ ਹੈ ਚਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤਰੀ ਸਾਲਾਂ ਚਵੱਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਬੇਹੱਦ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਚਕ ਚਕਸੇ ਵਰੀ ਛੋਟੇ ਬੱਿੇ 
ਉੱਤੇ ਪਚਰਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਚਹਮ ਪ੍ਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਚਵਖੇ ਵਾਪਰਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਚਰਸ਼ਤੇ ਵਰੀ ਅਚਹਮ 
ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਚਵੱਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਕ ਕਰੀ ਬਾਲ 
ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਵੇਗਰੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 
ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਚਵਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਕ ਓੁਥੇ ਚਕਸੇ ਰਵਾਇਤਰੀ ਚਦਨ 
ਚਵੱਿ ਕਰੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਦਰੀਆਂ ਕੁਝ ਚਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਚਕਸੇ 
ਵਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲਰੀ 
ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸੰਬੰਚਧਤ ਹੰੁਦਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚਵਿ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਚਰਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਚਕਚਰਆਵਾਂਚਰਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਚਕਚਰਆਵਾਂ

ਸ਼ੁਰੂਆਤਰੀ ਸਾਲਾਂ ਚਵੱਿ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਚਕ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਚਵਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ 
ਚਸੱਚਖਅਕ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਦਾਈ ਚਰਸ਼ਤੇ ਦਾ 
ਅਨੁਭਵ ਚਮਲੇ, ਅਤੇ ਚਜਵੇਂ ਚਜਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਰੀਆਂ 
ਹੋਰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਰੀਆਂ ਹੋਣ।

ਹੇਠ ਚਲਖੇ ਅਚਭਆਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ:

• ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦਰੀ ਭਾਵਨਾ ਚਵਕਚਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਚਸਚਖਆਰਥਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਕਚਰਆਸ਼ਰੀਲ ਨਾਗਚਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮ-
ਚਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਚਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਚਵੱਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਚਹਯੋਗ 
ਚਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

• ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਚਵਵਹਾਰ ਦਰੀਆਂ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ 
ਵਾਲਰੀਆਂ ਰਣਨਰੀਤਰੀਆਂ ਵਰਤਰੀਆਂ ਜਾਂਦਰੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਵਵਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਚਕਚਰਆਸ਼ਰੀਲ 
ਭੂਚਮਕਾ ਚਨਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

• ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਤੇ 
ਆਦਰ-ਭਰਪੂਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪਾਂ ਚਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਚਹਯੋਗ 
ਚਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

• ਚਸਚਖਅਕਾਂ ਅਤੇ ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਚਵਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, 
ਚਨੱਤਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰਰੀ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ 
ਚਨਰੰਤਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ

• ਉਸਾਰੂ ਅੰਤਰਚਕਚਰਆਵਾਂ ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਦਰੀ ਸਚਭਆਿਾਰਕ ਚਵਚਭੰਨਤਾ, 
ਧਾਰਚਮਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਚਪਛੋੜਕਾਂ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਦਰੀਆਂ 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਰਚਹਣ-ਸਚਹਣ, ਕਦਰਾਂ-ਕਰੀਮਤਾਂ, ਅਤੇ ਬਣਤਰ 
ਵਾਸਤੇ ਆਦਰ ਦਾ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਰੀਆਂ ਹਨ।

ਅਨੁਭਵਅਨੁਭਵ

ਚਕਸੇ ਸੇਵਾ ਚਵੱਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਰੀਆਂ ਚਕਸਮਾਂ ਬੇਹੱਦ 
ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਰੀਆਂ ਹਨ। 

ਹੇਠ ਚਲਖੇ ਅਚਭਆਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ:

•  ਹਰ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਚਵਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਚਵੱਿ ਸਚਹਯੋਗ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਚਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ 
ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਿ ਹਾਸਲ ਹੰੁਦਰੀ ਹੈ

•  ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹਾਣਰੀਆਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਚਵੱਿ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ 
ਕਈ ਮੌਕੇ ਚਮਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਵਅਕਤਰੀਗਤ ਖੇਡ ਅਨੁਭਵਾਂ ਚਵੱਿ ਮਗਨ 
ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਰੀ ਚਮਲਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਿਾਹੰੁਦੇ ਹੋਣ

• ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਹੇਠ ਚਲਖੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸਚਹਯੋਗ ਕਰੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 

- ਚਕਸੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਰੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ

- ਹੋਰਨਾਂ ਨੰੂ ਅਚਹਮਰੀਅਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ 
ਆਦਰ ਚਦਖਾਉਣਾ

- ਲੋਕਾਂ ਚਵਿਲੇ ਫਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਚਹਜ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਰੀਜ਼ ਦਰੀ 
ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਚਵੱਿ ਸਾਂਝਰੀ ਹੈ

- ਉਹਨਾਂ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਰੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਰੀ 
ਖੇਡ ਅਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪਾਂ ਚਵੱਿ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

- ਸਚਹਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੰੂ ਅਨੁਭਵ 
ਕਰਨਾ।
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• ਚਨੱਤਨੇਮ ਚਜਵੇਂ ਚਕ ਖਾਣਾ, ਸੌਣਾ/ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੌਇਲਟ 
ਜਾਣਾ ਏਨਾ ਕੁ ਲਿਕਦਾਰ ਹੈ ਚਕ ਬੱਿੇ ਦਰੀਆਂ ਚਵਅਕਤਰੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਦਰੀ 
ਪੂਰਤਰੀ ਹੰੁਦਰੀ ਹੈ

• ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਦਦ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਦਾ 
ਅਚਭਆਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਵਕਚਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਚਮਲਦੇ ਹਨ

•  ਚਸੱਚਖਅਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖੇਡ ਅਨੁਭਵਾਂ ਚਵੱਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤਰੀ 
ਅੰਕ-ਗਚਣਤਕਰੀ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਚਸੱਚਟਆਂ ਦਾ ਚਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 
ਜੋ ਹਰ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਅੰਕ-ਗਚਣਤ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਚਵੱਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ 
ਚਦੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੀਤਰੀਆਂ ਜਾਂਦਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਚਕਚਰਆਵਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦਰੀਆਂ ਰੁਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਚਰਤ ਹਨ, ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਨੰੂ ਚਵਕਚਸਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਚਵੱਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ 
ਦਾ ਸਚਹਯੋਗ ਕਰੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 
ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਪਵੇਗਰੀ।

ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅਚਭਆਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਚਸੱਚਖਅਕ 
ਲਿਕਦਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਚਰਸ਼ਚਤਆਂ ਅਤੇ 
ਬੱਿੇ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਤਆਰਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹੇਠ ਚਲਖੇ ਅਚਭਆਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ: 

• ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਰਸਮਰੀ ਅਤੇ ਰਸਮਰੀ ਪ੍ਚਕਚਰਆਵਾਂ 
ਸਥਾਪਤ ਹਨ ਚਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਟਰੀਿਾ ਅਚਭਆਸ ਚਵੱਿ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

• ਯੋਜਨਾਬੰਦਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਿੋਣਾਂ ਕਰਨ ਦਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਦੰਦਰੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਨੱਤਨੇਮ ਚਵੱਿ ਲਿਕਦਾਰਤਾ ਦਾ ਚਨਰਮਾਣ 
ਕਰਦਰੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਨੱਤਨੇਮ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਅਚਜਹੇ 
ਤਰਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਵਉਂਤਬੱਧ ਹਨ, ਚਕ ਅਣਚਕਆਸਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਚਵਅਕਤਰੀਗਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਰੁਿਰੀਆਂ ਦਰੀ ਪੂਰਤਰੀ ਲਈ 
ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਕਰੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਾਤਾਵਰਣਵਾਤਾਵਰਣ

ਸਰੋਤ, ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਮੁੱ ਖ ਪੱਖ 
ਹਨ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਕਸਮ ਦਰੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨਰੀ, ਬਾਹਰਰੀ ਖੇਡ 
ਅਤੇ ਚਸੱਖਣ ਸਮੱਗਰਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜੋ਼-ਸਾਮਾਨ ਹੋਣੇ ਿਾਹਰੀਦੇ ਹਨ, 
ਚਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬੱਿੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਰੀਚਕਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ 
ਸਮੱਗਰਰੀਆਂ ਨੰੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਪੜਿੋਲ ਕਰਨ, ਸੋਿਣ ਅਤੇ ਸਮੱਚਸਆਵਾਂ 
ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਿਾਹਰੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹਰੀ 
ਉਹਨਾਂ ਦਰੀ ਚਸਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਸਚਹਯੋਗ ਕਰਨਾ ਿਾਹਰੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦਰੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੰੂ ਟੰੁਬਣਾ ਿਾਹਰੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਿੁਣੌਤਰੀ ਪੇਸ਼ 
ਕਰੀਤੇ ਜਾਣ ਦਰੀ ਵਰੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਚਜਹੇ ਸਾਜੋ਼-ਸਮਾਨ 
ਅਤੇ ਸਮੱਗਰਰੀਆਂ ਦਰੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣਰੀਆਂ ਮੁਹਾਰਤਾਂ 
ਅਤੇ ਚਗਆਨ ਦਾ ਚਵਕਾਸ ਕਰਨ, ਚਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਵਸਤਾਰ 
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾ। 

ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਦੇਖਭਾਲ ਚਵੱਿ, ਹੇਠ 
ਚਲਖੇ ਅਚਭਆਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ:

•  ਭੌਚਤਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਵਉਂਤਬੱਧ ਕਰੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਕ 
ਇਹ ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ 
ਆਹਰੇ ਲੱਗਣ ਚਵੱਿ ਸਚਹਯੋਗ ਕਰੇ

•  ਵਾਤਾਵਰਣ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਚਪੰ੍ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਸੱਚਖਅਕ 
ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹਰੀਆਂ ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

•  ਚਸੱਚਖਅਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਸੰਿਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ੁਬਾਨਰੀ ਸੰਿਾਰ ਪ੍ਤਰੀ ਉਸਾਰੂ 
ਤਰਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਤਰੀਚਕਚਰਆ ਚਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਚਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਚਖਆਚਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਚਖਆ

ਬੱਚਿਆਂ ਦਰੀ ਚਸਹਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਚਖਅਤ 
ਰੱਖਣਾ ਚਕਸੇ ਵਰੀ ਸੇਵਾ ਦਰੀ ਬੁਚਨਆਦਰੀ ਚਜੰ਼ਮੇਵਾਰਰੀ ਹੈ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਚਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਚਖਆ ਚਵੱਿ ਸਰਵੋਤਮ ਅਚਭਆਸ ਦਰੀ 
ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਝ ਹੋਣਰੀ ਿਾਹਰੀਦਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚਜਹਰੀਆਂ ਚਲਖਤਰੀ ਨਰੀਤਰੀਆਂ 
ਹੋਣਰੀਆਂ ਿਾਹਰੀਦਰੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਰਵੋਤਮ ਅਚਭਆਸ ਦਰੀ ਝਲਕ 
ਚਦੰਦਰੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਚਹਯੋਗ ਕਰਦਰੀਆਂ ਹੋਣ। 

ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਚਵੱਿ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਰੀ ਛੂਤਕਾਰਰੀ ਚਬਮਾਰਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 
ਚਵੱਿ ਆਉਣ ਦਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੰੁਦਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਚਹਮ ਹੈ 
ਚਕ ਚਸੱਚਖਅਕਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗ (infection) ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ 
ਇੱਕ ਚਵਅਕਤਰੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਫੈਲਣ ਵਾਲਰੀ ਚਬਮਾਰਰੀ, ਚਜਸ ਚਵੱਿ ਲਾਗ 
ਵਾਲਰੀਆਂ ਚਬਮਾਰਰੀਆਂ ਵਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰਰੀ ਹੋਵੇ। 

ਹੇਠ ਚਲਖੇ ਅਚਭਆਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ:

• ਧੱੁਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਚਖਆ ਵਾਸਤੇ ਚਸਫਾਰਸ਼ ਕਰੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਚਭਆਸਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ 
ਕਰਨਾ
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•  ਬੱਚਿਆਂ ਦਰੀ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਨਗਰਾਨਰੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ 
ਯਕਰੀਨਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੱਕ ਬਗੈਰ-ਚਨਗਰਾਨਰੀ 
ਪਹੰੁਿ ਨਾ ਹੋਵੇ

•  ਇਹ ਯਕਰੀਨਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਧੰੂਏ,ਂ ਨਸ਼ਰੀਲਰੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ 
ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ

•  ਅਚਜਹਰੀ ਨਰੀਤਰੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਚਸਹਤਮੰਦ ਪੋਸ਼ਣ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵੇ, ਇਸ 
ਚਵੱਿ ਉਹ ਮੌਕੇ ਵਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦ ਭੋਜਨ ਘਰੋਂ ਚਲਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

•  ਸੇਵਾ ਚਵੱਿ ਮੌਜੂਦ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਚਭਆਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਤੋਂ 
ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਰੀ ਲਾਗ ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ 
ਪ੍ਚਕਚਰਆਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਚਬਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਬੱਚਿਆਂ ਦਰੀ ਚਵਅਕਤਰੀਗਤ ਟਰੀਕਾਕਰਨ ਸਚਥਤਰੀ ਨੰੂ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ 

•  ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਚਖਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਚਜੱਥੇ ਬੱਿੇ 
ਆਪਣਰੀਆਂ ਚਵਕਚਸਤ ਹੋ ਰਹਰੀਆਂ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਦਾ ਅਚਭਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ, ਚਜਵੇਂ ਚਕ ਉੱਪਰ ਿੜ੍ਹਨਾ, ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੌੜਨਾ, ਅਤੇ 
ਕੁੱ ਦਣਾ। ਇਹ ਵਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਚਕ ਸਾਜੋ਼-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਖਾਲਰੀ 
ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਿੁਣੌਤਰੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ

•  ਦੇਖਭਾਲ ਚਵੱਿ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਿੇ ਦਰੀ 
ਚਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ 
ਅਸਰਦਾਰ ਪ੍ਚਕਚਰਆ ਦਾ ਹੋਣਾ

•  ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਚਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਚਖਆ ਸੰਬੰਧਰੀ 
ਮਸਚਲਆਂ ਦਰੀ ਸਮਝ ਚਵਕਚਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-
ਸੰਭਾਲ ਦਰੀਆਂ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਦਾ ਅਚਭਆਸ ਕਰਨ ਚਵੱਿ 
ਸਚਹਯੋਗ ਕਰਨਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: 

• • ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਦਰੀ ਿੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੁੱ ਖਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਦਰੀ ਿੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੁੱ ਖ  
ਸਵਾਲਸਵਾਲ

• • ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦਰੀ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲੱਭੋਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦਰੀ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲੱਭੋ।

https://www.startingblocks.gov.au/other-resources/infographics/preparing-for-child-care/key-questions-to-ask-a-child-care-service/
https://www.startingblocks.gov.au/other-resources/infographics/preparing-for-child-care/key-questions-to-ask-a-child-care-service/
https://www.startingblocks.gov.au/find-child-care/

