
Punjabi 

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਭਾ ਾ ਿਸੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨਾ 
Using stories to help your toddler learn language 

ਮ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚ ੇਨਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
(How can I use storybooks with my child?) 

ਭਾ ਾ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ  ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਇ ਾਿਰਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਿਕਤਾਬਾਂ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਣੁਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾ ਾ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਾਣੀਆ ਂਸਣੁਾਉਣ ਨਾਲ ਤਹੁਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸਣੁਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਿਕਤਾਬਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਹ  ਹ।ੈ ਤੁਸ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਣੁਾਉਣਾ ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤ ਹੀ ਿਕਤਾਬਾਂ ਨੰੂ
ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਭਰ ਿਪਆਰ ਹਣੋ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹਵੋੇਗੀ।

ਮ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚ ੰੇਨੂ ਭਾ ਾ ਿਸੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 
(How can I use books to help my toddler learn language?) 

ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛਟੋੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਿਕਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਝੁ ਸੁਝਾਅ ਹਨ:

 ਸਧਾਰਨ, ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗਦਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਿਕਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ।
 ਉਹ ਿਕਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਦੇ
ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਵ ਿਕ ਿਲਫਟ-ਦ-ਫਲੈਪ ਿਕਤਾਬਾਂ, ਪੌਪ-ਅੱਪ ਿਕਤਾਬਾਂ,
ਿਫਂਗਰ ਪਲੇ, ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿਕਤਾਬਾਂ, ਅਤ ੇਿਕਤਾਬਾਂ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

 ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਕਤਾਬ ਚੁਣਨ ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਿਨਆਂ ਵੱਲ ਮੜੁੋ ਜੋ ਉਹ ਦਖੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ
ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਿਨਆਂ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਿਦਲਚਸਪੀ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ ਜਦ ਉਹ
ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

 ਤਸਵੀਰਾਂ ਿਵੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਨਾਮ ਿਦਓ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਮਾਂ ਿਦਓ।

 ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਕਤਾਬ ਫੜਨ ਿਦਓ ਅਤੇ ਪੰਨੇ ਪਲਟਣ ਿਦਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਕਤਾਬ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ
ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਿਸਖਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾ ਾ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨਾ
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 ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤਹੁਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸ ੇਤਰ੍ਹਾਂ
ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ  ਹੈ ਿਜਵ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ, ਤੁਸ  ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ
ਬਦ ਜਾਂ ਛਟੋੇ ਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪੰਨੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 ਇਕੱਠੇ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੋ। ਪੰਿਨਆਂ ਨੰੂ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ,
ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨੁਰ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ ਿਜਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

 ਕੋਈ ਿਕਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕੇ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ
ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਕ ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਸਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,
“ਇੱਕ ਵਾਰ, ਉੱਥੇ 3 _____ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ।”)

ਮ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਿਕਤਾਬਾਂ ਿਕੱ ਥੇ ਲੱ ਭ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 
(Where can I find books for my child?) 

ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਿਕਤਾਬਾਂ ਹਨ। ਤੁਸ  ਅਕਸਰ ਿਥਰਫਟ ਦੁਕਾਨਾਂ,
ਗੈਰੇਜ ਸੇਲਜ਼, ਅਤ ੇਲਾਇਬ੍ਰਰੇੀ ਿਵੱਚ ਰੱਦੀ ਵਾਲੀਆ ਂ ੈਲਫਾਂ ‘ਤੇ ਵਰਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬਾਂ ‘ਤੇ
ਵਧੀਆ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ  ਦੂਜ ੇਿਪਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਦਦ ਲਈ ਿਕੱ ਥੇ ਜਾਈਏ 
(Where to go get help) 
ਬੋਲੀ-ਭਾ ਾ ਪੈਥੋਲਿੋਜਸਟ ਅਤੇ ਆਡੀਓਲੋਿਜਸਟ ਿਕਵ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

 ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ, ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਨਰਸ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ
 ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਕਦਰ

24/7 ਨਰਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਆਮ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Health Link ਨੰੂ 811 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ 
ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਿਕਸੇ ਦੁਭਾ ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਿਸਰਫ਼ ਉਹ ਭਾ ਾ ਬੋਲ ੋਿਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਲੋੜ ਹੈ।

ਿਪਛਲੀ ਵਾਰ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ: 15 ਫਰਵਰੀ 2023
ਲੇਖਕ: Allied Health, Speech, Language, Hearing and Audiology, Alberta Health Services

ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਿਕਸੇ ਯੋਗ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹ  ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਿਸਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹ ੈ
ਅਤੇ “ਿਜਵ ਹੈ”, “ਿਜਥੱੇ ਹ”ੈ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਹਾਲਾਂਿਕ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ 
ਲਈ ਮੁਨਾਿਸਬ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, Alberta Health Services ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 
ਸਟੀਕਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਦਰੁਸਤੀ ਵਜ ਸਪਸ਼ਟ, ਅਪਰਤਖੱਜਾਂ ਕਾਨੰ ੂਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 
ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹ  ਿਦਦੰੀਆਂ ਹਨ। Alberta Health Services ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤ ਲਈ, ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਵਰਤ ਤ ਪੈਦਾ  
ਹ ੋਰਹ ੇਿਕਸੇ ਦਾਅਿਵਆਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਖੰਡਨ 

ਕਰਦੀ ਹੈਞ।




