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 پڑھنے کے سیکھنے میں اپنے
بچے کی مدد کریں

 آپ کے بچوں کے اساتذہ انھیں پڑھنے کی تعلیم دینے کے لئے سخت محنت کر رہے ہیں۔ گھر پر بھی بہت
ساری چیزیں ہیں جو مدد کرسکتا ہے۔ آپ کو شروع کرنے کے لئے کچھ خیاالت یه ہیں۔
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تجاويز لئے  کے  فیملیز 

اردو 

 اپنے بچوں کے ساتھ ان کے دن کے
بارے میں بات کریں۔

 ان سے پوچھیں که وہ کیا انجوے کررہا
 ہیں ، ایسی کوئی چیز جس میں انھیں

 مشکل محسوس ہوئی ہو ، یا ایسی
کوئی چیز جو ان نے سیکھا ہو۔

اپنے بچے کو روزانه لکھنے کی
ترغیب دیں۔ 

 اپنے بچے سے درخواست کريں کے
 گروسری لیسٹ یا کسی رشته دار کو
 نوٹ لکھنے میں آپکے مدد کریں۔ وہ آپ
 کے فون پر ٹیکسٹ میسج ، کمپیوٹر پر

 ایک ای میل ، یا کاغذ پر ایک نوٹ لکھ
سکتے ہیں۔

 اپنے بچے کو اونچی آواز میں پڑھتے
 سنیں۔

 اپنے بچے سے درخواست کريں کے
 کسی کتاب ، آپ کے موبائل فون ، یا

گروسری کی لیبلوں سے آپ کو پڑھیں۔

 اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ سروس ہے
تو، آپ یه کرسکتے ہیں

 الیکٹرانک کتابیں ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے ایک
مفت الئبریری کارڈ کے لئے سائن اپ کریں
 تعلیمی ویب سائٹس ، ویڈیوز اور ایپس کے

تالش کریں
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 اپنے مادری زبان میں اپنے بچے سے
بات کریں۔

 بچے ایک ساتھ بہت سے زبانیں سیکھ
سکتے ہیں۔

 اپنے مادری زبان کا استعمال کرنا انہیں
 پريشان نہیں کرے گی اگر وہ انگریزی بھے

بولتے ہیں

 دو زبانوں میں بات کرنی کے فوائد
:کے بارے میں بات کریں

فیملے اور ثقافت کے ساتھ مضبوط رشته 
تعلیم ، کیریئر ، اور سفر کے زیادہ مواقع 
دماغ کے لئے زندگی بھر کے فوائد 

 اپنی ثقافت سے کہانیاں ، گانا ،
کھیل اور نظمیں شئر کریں۔

 بچوں کو کہانیاں پسند ہیں! اپنے بچپن کے
 خاندانی کہانیاں، گانا، کھیل اور نظمیں

شئر کریں۔

 گھر کے خصوصی روایات اور ترکیبیں
شئر کریں۔

 اپنی ثقافت سے متعلق اہم روایات کے
 بارے میں بات کریں اور مل کر تیار کرنے کے

 لئے کچھ خاص ترکیبیں منتخب کریں۔
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