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ਰੁੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਰੂੁਆਤੀ ਰੁੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਰੂੁਆਤੀ 
ਚਸੱਚਿਆ ਸਵੇਾ ਚਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਿਾਈ ਚਿੰਿੀ ਹੈ?ਚਸੱਚਿਆ ਸਵੇਾ ਚਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਿਾਈ ਚਿੰਿੀ ਹੈ?
ਰੁੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿਪਨ ਿੀ ਚਸੱਚਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਨੰੂ ਕੇਂਿਰ-ਆਧਾਚਰਤ ਲੰਬੀ ਿੈਚਨਕ ਰੁੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿਪਨ ਿੀ ਚਸੱਚਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਨੰੂ ਕੇਂਿਰ-ਆਧਾਚਰਤ ਲੰਬੀ ਿੈਚਨਕ 
ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਚਰਵਾਰਕ ਿੈਚਨਕ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੋਨਾਂ ਚਵੱਿ ਿੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਚਰਵਾਰਕ ਿੈਚਨਕ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੋਨਾਂ ਚਵੱਿ ਿੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 
ਹੈ ਚਕ ਆਪਣੇ ਰੁੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਿੇ ਵਾਸਤੇ ਚਕਸੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਸੱਚਿਆ ਸੇਵਾ ਿੀ ਿੋਣ ਕਰਿੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਿੇਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ ਚਕ ਆਪਣੇ ਰੁੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਿੇ ਵਾਸਤੇ ਚਕਸੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਸੱਚਿਆ ਸੇਵਾ ਿੀ ਿੋਣ ਕਰਿੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਿੇਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਚਕਸ ਿੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਣਾ ਹੈ।ਚਕਸ ਿੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਣਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਿੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਸੱਚਿਆ ਸੇਵਾ ਲੱਭਣੀ ਿਾਹੰੁਿੇ ਹੋ। ਇਹ 
ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਕ ਕੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ 
ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੇਵਾ ਚਵਿੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰੀ 
ਪਾਉਣੀ ਿਾਹੀਿੀ ਹੈ - ਤਾਂ ਜੋ ਿੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਚਕ ਚਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਚਿਨ 
ਿੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰਿਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਿੀਜ਼ ਿੀ ਇੱਕ 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਚਵੱਿ ਮਿਿ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ ਚਕ ਕੀ ਸੇਵਾ 
ਿੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱਿੇ ਿੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਿੀ ਪੂਰਤੀ 
ਕਰਨਗੀਆਂ।  

ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਅਨੇ ਚਕਉਂ ਰੱਿਿੀ ਹੈ? ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਅਨੇ ਚਕਉਂ ਰੱਿਿੀ ਹੈ? 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਿੇ ਪਚਹਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਚਵੱਿ ਉਸਿਾ ਚਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਚਵਕਚਸਤ ਹੰੁਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋਜ ਚਿਿਾਉਂਿੀ ਹੈ ਚਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਚਵੱਿ 
ਚਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਿੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੱਿੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਿੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ 
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਸੱਿਿੇ ਅਤੇ ਚਵਕਚਸਤ ਹੰੁਿੇ ਹਨ। ਿੋਜ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਵੀ 
ਿੱਸਿੀ ਹੈ ਚਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਸੱਚਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਿੇ ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਬੌਚਧਕ, ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁਹਾਰਤਾਂ 
ਿੇ ਚਨਰੰਤਰ ਚਵਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸਚਹਯੋਗ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਿਾਨ 
ਕਰਾਉਂਿੀਆਂ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਚਰਵਾਰ ਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਿੇ ਉੱਤੇ ਸਭ 
ਤੋਂ ਅਚਹਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਿਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿ ਉਹ ਚਕਸੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਸੱਚਿਆ 
ਸੇਵਾ ਚਵਿੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਓਥੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ 
ਚਰਸ਼ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੰੁਿੇ ਹਨ। 

ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਸੱਚਿਆ ਸੇਵਾ ਿੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਚਹਮ 
ਚਵਲੱਿਣਤਾਵਾਂ ਚਵੱਿੋਂ ਕੁਝ ਹੇਠ ਚਲਿੇ ਿੇ ਚਗਰਿ ਘੁੰ ਮਿੀਆਂ ਹਨ:

ਚਰਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਚਕਚਰਆਵਾਂ ਚਰਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਚਕਚਰਆਵਾਂ 

ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਸੱਚਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ 
ਚਸੱਚਿਅਕਾਂ ਚਵਿਕਾਰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਚਰਸ਼ਚਤਆਂ ਿੇ ਚਵਕਾਸ ਨੰੂ ਬੇਹੱਿ 
ਮਹੱਤਤਾ ਚਿੰਿੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਅਤੇ ਚਸੱਚਿਅਕਾਂ ਚਵਿਕਾਰ 
ਕਈ ਚਨੱਘੀਆਂ, ਿੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਆਿਰ-ਭਰਪੂਰ ਅੰਤਰਚਕਚਰਆਵਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਿੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ 
ਤੰਿਰੁਸਤੀ ਿੇ ਚਵਕਾਸ ਨੰੂ ਤੂਲ ਿੇਣ ਚਵੱਿ ਮਿਿ ਕਰਿੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਸੱਚਿਅਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਚਰਵਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਚਵੱਿ ਕੰਮ ਕਰਿੇ ਹਨ। ਉਹ 
ਅਚਜਹਾ ਓਿੋਂ ਕਰਿੇ ਹਨ ਜਿ ਉਹ ਘਰ ਚਵਿੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਚਵੱਿ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਿੇ ਿੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਚਨੱਤਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਬਕਾਇਿਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿੇ ਹਨ।  

ਹੇਠ ਚਲਿੇ ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ: 

• ਰੁੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 
ਚਰਸ਼ਚਤਆਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਚਸੱਚਿਅਕ ਸੰਭਾਲ ਿੇ ਚਨੱਤਨੇਮਾਂ 
ਚਵਿਲੇ ਮੌਚਕਆਂ ਿਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਿੇ ਹਨ, ਚਜਵੇਂ ਚਕ ਕੱਛੀ ਬਿਲਣ ਿੌਰਾਨ 
ਜਾਂ ਿਾਣੇ ਿੇ ਸਚਮਆਂ ਿੌਰਾਨ 

• ਚਸੱਚਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚਸੱਚਿਅਕਾਂ ਿੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਅਤੇ ਪਚਰਵਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ  ਹੰੁਿੇ ਹਨ 

• ਕਈ ਿੁਸ਼ਗਵਾਰ ਸਮਾਜਕ ਅੰਤਰਚਕਚਰਆਵਾਂ ਵਾਪਰਿੀਆਂ ਹਨ, 
ਚਜਨ੍ਹ ਾਂ ਚਵੱਿ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਗੀਤ, ਤੁਕਾਂਤਕ ਕਚਵਤਾਵਾਂ, ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਚਧਤ ਿੇਡਾਂ, ਅਤੇ ਚਕਤਾਬਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ 

• ਰੁੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਿੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਲ ਰਹੇ ਚਵਵਹਾਰ ਿਾ 
ਆਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਸੱਚਿਅਕ ਰੁੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਇਹ 
ਚਿਿਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿੇ ਹਨ ਚਕ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਚਮਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਚਕਵੇਂ 
ਿੇਡਣਾ ਹੈ 

• ਚਕਉਂਚਕ ਰੁੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਿੇ ਸਵੈ-ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਿੀਆਂ 
ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਨੰੂ ਅਜੇ ਚਸੱਿ ਹੀ ਰਹੇ ਹੰੁਿੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਿੋਂ 
ਸੰਵੇਿਨਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਿਾ ਸਚਹਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਜਿ 
ਉਹ ਚਿਝ ਜਾਂਿੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਵੇਗ ਚਵੱਿ ਆ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਿੇ ਹਨ।  
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ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਚਵਕਾਸ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਚਵਕਾਸ 

ਰੁੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਿੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚਵੱਿ ਰੁਿੀ ਚਵਕਚਸਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹੰੁਿੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਿੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਚਕਚਰਆ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿੇਡਣ ਿੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਕਸਰ 
ਬਾਲਗਾਂ ਿਾ ਸਚਹਯੋਗ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਭਰੋਸੇ ਿੀ ਲੋੜ ਹੰੁਿੀ ਹੈ। 

ਹੇਠ ਚਲਿੇ ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ: 

• ਰੁੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਿੀਆਂ ਸੰਿਾਰ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਨੰੂ ਅਚਹਮੀਅਤ 
ਚਿੱਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਸੱਚਿਅਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਿਾਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਿੀ ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਵਧ ਰਹੀ ਯੋਗਤਾ ਿਾ 
ਹੰੁਗਾਰਾ ਭਰਿੇ ਹਨ 

• ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਚਵਸ਼ਵਾਸ ਿਾ ਚਵਕਾਸ 
ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਚਹਯੋਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ 

• ਰੁੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਿੀ ਪਤਾ ਲਾਉਣ, ਪੜਿੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਿ 
ਕਰਨ ਿੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਤਾਂਘ ਿਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ 
ਅਤੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਿੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ  

• ਚਸੱਚਿਅਕ ਬੱਚਿਆਂ ਿੇ ਉਪਜ ਰਹੇ ਹਾਸਰਸ ਅਤੇ ਹਾਸੇ ਿਾ ਹੰੁਗਾਰਾ 
ਭਰਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿੇਡਿੇ ਹਨ  

• ਰੁੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਿੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਿੇ ਮੌਕੇ 
ਚਿੱਤੇ ਜਾਂਿੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਚਵਤ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਉਿਾਹਰਨ 
ਲਈ ਜਿ ਉਹ ਿੁਪਚਹਰ ਿਾ ਭੋਜਨ ਿਾਂਿੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿ ਉਹ ਸੌਂਿੇ ਅਤੇ 
ਆਰਾਮ ਕਰਿੇ ਹਨ। 

ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 

ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅਚਭਆਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਾ ਹੈ ਜਿ ਚਸੱਚਿਅਕ 
ਲਿਕਿਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਿੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਬੱਿੇ ਿੀਆਂ ਿੁਿ ਿੀਆਂ 
ਰੁਿੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਿ ਚਗਆਨ ਿੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਰੁੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਿੇ ਉਸਾਰੂ ਅਨੁਭਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਤਆਰੀ 
ਕਰਿੇ ਹਨ। 

ਹੇਠ ਚਲਿੇ ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ: 

• ਬੱਚਿਆਂ ਿੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਿੇ ਹਰ ਪੱਿ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੋਲ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਢਾਂਿਾਗਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ 
ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਚਜਨ੍ਹ ਾਂ ਿਾ ਟੀਿਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ 

• ਚਸੱਚਿਅਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਿਿੇ ਰਚਹੰਿੇ ਹਨ ਚਕ ਬੱਚਿਆਂ 
ਅਤੇ ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਭਵ ਚਕੰਨ੍ਹ ਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਕਹੜੇ 
ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਿੇ ਹਨ। 

ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ 

ਰੁੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਿੇ ਿੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਚਵੱਿ ਭੌਚਤਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੱਕ ਅਚਹਮ 
ਭੂਚਮਕਾ ਚਨਭਾਉਂਿਾ ਹੈ।  

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਸੱਚਿਆ ਿਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਚਪ੍ਰੰ ਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ 
ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਿਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਸੱਚਿਅਕਾਂ ਨੰੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਿੀ ਹੈ ਚਕ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿੇ 
ਆਸਪਾਸ ਕੀ ਵਾਪਰ ਚਰਹਾ ਹੈ।  

ਹੇਠ ਚਲਿੇ ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ: 

• ਵਾਤਾਵਰਨ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਟੰੁਬਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਚਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ 
ਚਕਆਸਣਯੋਗ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਿੋਂ ਵੱਧ ਚਬਹਬਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਬੇਹੱਿ 
ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਿਾਹਰਨ ਲਈ ਕੱਛੀ ਬਿਲਣ ਅਤੇ ਿਾਣ ਿੇ 
ਸਮੇਂ ਿੇ ਚਨੱਤਨੇਮ ਹਰ ਚਿਨ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿੇ ਹਨ 

• ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਚਕਚਰਆ ਿਾ ਿੁਸ਼ਗਵਾਰ ਅਤੇ ਸਚਹਜ ਪੱਧਰ ਮੌਜੂਿ ਹੈ 
ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈ 

• ਰੁੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਿੀ ਿੇਡ ਅਤੇ ਚਸੱਚਿਆ ਿਾ ਸਚਹਯੋਗ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕੁਿਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਿੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ।
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ਚਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਚਿਆ ਚਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਚਿਆ 

ਬੱਚਿਆਂ ਿੀ ਚਸਹਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਿਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਚਿਅਤ 
ਰੱਿਣਾ ਹਰੇਕ ਚਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਸੱਚਿਆ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਬੁਚਨਆਿੀ ਚਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 

ਸੇਵਾ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਚਵਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਿੀ ਛੂਤਕਾਰੀ ਚਬਮਾਰੀਆਂ ਿੇ 
ਸੰਪਰਕ ਚਵੱਿ ਆਉਣ ਿੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੰੁਿੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਚਕ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਿੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ 
ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਚਬਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਤੋਂ ਿੂਜੇ 
ਨੰੂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗ ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟ 
ਪ੍ਰਚਕਚਰਆਵਾਂ ਹੋਣ। ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਾਹੀਿਾ 
ਹੈ ਚਕ ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਚਸਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਚਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾ ਿੀਆਂ 
ਵਰਤਮਾਨ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਿੀਆਂ ਹਨ। 

ਚਕਸੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਿਾ ਹੈ: 

• ਚਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਿੀਆਂ ਧੱੁਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਚਿਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੰੂ 
ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਿਾ ਹੈ 

• ਬੱਚਿਆਂ ਿੀ ਅਸਰਿਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਿੀ 
ਹੈ 

• ਬੱਚਿਆਂ ਿੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਸਹਤ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਿੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ 
ਰੱਿਣੀ ਿਾਹੀਿੀ ਹੈ  

• ਅੰਿਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਿੇਤਰ ਹੋਣੇ ਿਾਹੀਿੇ ਹਨ, ਚਜੱਥੇ 
ਰੁੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਿੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਵਕਚਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਮੁਹਾਰਤਾਂ 
ਿਾ ਅਚਭਆਸ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ ਚਜਵੇਂ ਚਕ ਉੱਪਰ ਿੜ੍ਹਨਾ, ਸੰਤੁਲਨ 
ਬਣਾਉਣਾ, ਿੌੜਨਾ, ਅਤੇ ਕੁੱ ਿਣਾ 

• ਸਮੁੱ ਿੇ ਚਿਨ ਿੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਿੀ ਚਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾ ਵਟਾਂਿਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸਰਿਾਰ ਪ੍ਰਚਕਚਰਆਵਾਂ 
ਰੱਿਣੀਆਂ ਿਾਹੀਿੀਆਂ ਹਨ। 

ਰੁੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰੁੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ 
ਭਰਪੂਰ ਸੇਵਾ ਿੀ ਿੋਣ ਕਰਨਾ ਭਰਪੂਰ ਸੇਵਾ ਿੀ ਿੋਣ ਕਰਨਾ 

ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੁੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਿੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 
ਚਸੱਚਿਆ ਬਾਰੇ ਚਵਿਾਰ ਕਰਿੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਭਿਾਇਕ ਲੱਗ 
ਸਕਿੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਚਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਿਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ 
ਉਸ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁਿਾ ਹੋਣ ਚਵੱਿ ਮੁਸ਼ਚਕਲ ਆਉਂਿੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਸੱਚਿਅਕ 
ਮੇਰੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਢਾਰਸ ਚਕਵੇਂ ਿੇਣਗੇ? 

• ਚਿਨ ਿੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਬੱਿੇ ਿੇ ਭੋਜਨ ਿਾਣ, ਸੌਣ ਅਤੇ ਟੱਟੀ-ਚਪਸ਼ਾਬ 
ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੈਨੰੂ ਚਕਵੇਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? 

• ਜਿ ਉਹ ਟੱਟੀ-ਚਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਚਸੱਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਿੇ ਿੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਚਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? 

• ਚਕਹੜਾ/ੜੇ ਚਸੱਚਿਅਕ ਮੇਰੇ ਬੱਿੇ ਿਾ ਮੁੱ ਿ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇਗਾ/
ਹੋਣਗੇ? 

• ਕੀ ਮੇਰਾ ਬੱਿਾ ਉਸੇ ਚਨੱਤਨੇਮ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ 
ਜੋ ਉਸਿਾ ਘਰ ਚਵਿੇ ਹੈ? 

• ਚਸੱਚਿਅਕ ਮੇਰੇ ਬੱਿੇ ਿੇ ਚਵਵਹਾਰ ਲਈ ਮਾਰਗ-ਿਰਸ਼ਨ ਚਕਵੇਂ 
ਿੇਣਗੇ? 

• ਮੇਰੇ ਰੁੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਿੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਿਾਈ 
ਿੇਵੇਗਾ? 

• ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੁੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਿੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸਿੇ ਚਸੱਚਿਅਕ 
ਨਾਲ ਚਕਵੇਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਿਾ/ਿੀ ਹਾਂ? 


