
اپ�ن ب�چ ےک ساتھ مل کر مطالعہ کرنا آپ کو اکٹھا 
ےک ل�ی خصویص وقت فراہم کرتا �ہ اور یہ آپ ےک  ہو�ن
ب�چ یک زبان یک مہارت اور تخیل کو فروغ دی�ن م�ی مدد 
 

گ
، یہ خوشگوار یادوں کو زندہ کرتا �ہ اور زندیک دیتا �ہ

۔ بھر مطالعہ کر�ن کا شوق پیدا کرتا �ہ

م�ی مطالعہ کر�ن م�ی اپ�ن ب�چ یک کس طرح مدد کر 
سکتا/سک�ت ہوں؟

 دو کتاب�ی ےل کر گھر آ�ئ 
ً
آپ کا بچہ اسکول ےس عموما

گا۔ آپ کا بچہ ایک کتاب آپ کو پڑھ کر سنا�ئ گا۔ 
ٹیچر �ن اس کا انتخاب احتیاط ےک ساتھ کیا �ہ تاکہ 
آپ کا بچہ تمام الفاظ پڑھ سکتا ہو۔ اس ےس اس کو 

۔
گ

مطالعہ کرنا سیکھ�ن م�ی مدد مےل یک

دورسی کتاب، جو کہ بلند آواز ےس پڑیھ جا�ن وایل 
کتاب �ہ اس م�ی ایےس الفاظ موجود ہ�ی جو آپ کا بچہ 
ابیھ تک ادا نہ�ی کر سکتا۔ یہ کتاب آپ ےک ل�ی �ہ تا کہ 
، لطف اندوز  آپ اس کو اپ�ن ب�چ ےک ساتھ مل کر پڑھ�ی

ہوں اور اس ےک بارے م�ی بات کریں۔

مطالعہ کر�ن م�ی 
اپ�ن ب�چ یک مدد کرنا

رز ےک ل�ی اہم بات�ی والدین اور کی�ئ

آپ اپ�ن ب�چ کو کس انداز ےس کہا�ن پڑھ کر سنا�ت ہ�ی 
۔ اس ےس واقیع م�ی مدد مل�ت �ہ

/سک�ت ہوں تو پہےل  اگر آپ پہےل یہ ےس وقت نکال سک�ت
خود ےس بلند آواز  م�ی پڑیھ جا�ن وایل کتاب کو پڑھ�ی 

تاکہ آپ کو پتا چل سےک کہ آپ اےس اپ�ن ب�چ ےک ساتھ 
۔

گ
کیےس پڑھ�ی ےک

اپ�ن پسندیدہ کہانیوں کو بار بار پڑھ�ی اور لطف 
اندوز ہوں!

یری کا ویزٹ کرنا نہ بھول�ی  اور .... اپ�ن مقایم الئ�ب
جہاں پر آپ کو بچوں ےک ل�ی بہت یس کتاب�ی اور ہر 

ایک ےک ل�ی مفت تقریبات اور رسگرمیوں ےک بارے م�ی 
یری یک رسوس ایک  ایک دلچسپ پروگرام مےل گا۔ الئ�ب
، کتاب�ی  ؛ مفت م�ی شامل ہو سک�ت ہ�ی مفت رسوس �ہ
ادھار لی�ن ےک ل�ی مفت ہ�ی اور کتابوں یک دیر ےس واپیس 

پر کو�ئ چارج نہ�ی لیا جاتا۔



اس کو ایک پررُسور اور خاص وقت تصور کریں؛ اپ�ن 
۔ ب�چ کو گےل لگائ�ی تاکہ آپ دونوں کتاب دیکھ سک�ی

پہیل بار بہت زیادہ دیر تک رےک بغ�ی پوری کہا�ن پڑھ 
۔ کہا�ن کو اپنا جادوا�ئ اثر ڈال�ن دیں۔ ل�ی

آپ جو کچھ پڑھ�ن جا ر�ہ ہ�ی اس ےک بارے م�ی 
۔  تجسس کا اظہار کریں: 'یہ کتاب دلچسپ لگ�ت �ہ

۔ وہ جس بات  �ی ِذّمہ دار ب�چ ےک بارے م�ی �ہ
َ
یہ ایک غ

ان ہوں...' کو بھول جاتا �ہ م�ی اس ےک بارے م�ی ح�ی

پر رُسور انداز ےس مطالعہ کریں۔ اگر آپ اس ےس لطف 
 تو آپ کا بچہ بیھ نہ�ی ہو گا۔

گ
اندوز نہ�ی ہوں ےک

 تو…
گ

اگیل بار جب آپ کتاب کا مطالعہ کریں ےک

جب آپ پہیل بار اپ�ن ب�چ ےک ساتھ کتاب کا مطالعہ کریں…

اپ�ن ب�چ کو وقفہ لی�ن دیں، اس کو سوچ�ن دیں اور 
تصویروں پر تبرصہ کریں۔

کہانیوں کو دیگر کہانیوں ےک ساتھ جوڑیں جو آپ کا 
بچہ جانتا ہو: 'آہ! کیا آپ کو.... م�ی رہ�ن واال ڈریگن 

؟ تمہ�ی یاد �ہ اس ےک ساتھ کیا واقعہ پیش  یاد �ہ
آیا تھا؟'

 کہا�ن اور تصاویر ےک بارے م�ی بات کریں: 
ان ہوں کہ اس �ن ایسا کیوں کیا تھا؟'؛   'م�ی ح�ی
، مجھے امید �ہ کہ وہ... نہ�ی جا ریہ';   'اوہ نہ�ی

'م�ی �ن ایسا نہ�ی کرنا تھا، کیا آپ �ن ایسا کرنا تھا؟'

یہ جانچ�ن ےک ل�ی سواالت پوچھ�ن ےس گریز 
۔ کریں کہ آپ ےک ب�چ کو کیا یاد رہتا �ہ

اگر آپ کو لگتا ہو کہ آپ ےک ب�چ کو کچھ سمجھ 
 نہ�ی آیا  تو اس کو سمجھا�ن یک کوشش کریں: 

ے خیال م�ی جو کچھ یہاں پر ہو رہا �ہ وہ…' 'آہ! م�ی

اپ�ن ب�چ کو ان واقعات م�ی شامل ہو�ن یک 
ترغیب دیں جن کو وہ جان�ت ہوں۔

کہ تجربات ےک ساتھ جوڑیں:   کہانیوں کو اپ�ن مش�ت
'یہ مجھے یاد دالتا �ہ کہ جب...'

بچوں کو یہ بتا�ن ےس گریز کریں کہ ان ےک ل�ی کہانیاں 
۔ پڑھنا اچھا �ہ

مزید معلومات ےک ل�ی 
ن کریں! مجھے اسک�ی

Urdu


