ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਸਾਖਰਤਾ ਕੀ ਹੈ ?
ਸਾਖਰਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ, ਵੇ ਖਣ, ਲਿਖਣ, ਬੋ ਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਯੋ ਗਤਾ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ
ਪ੍ਰ ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।

ਸਾਖਰਤਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ?
ਸਾਖਰਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਬਹੁ ਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਵਿੱ ਚ ਉਸਨੂੰ
ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਮੌ ਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਸਾਖਰਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖ ਲਿਖਤੀ, ਦ੍ਰਿ ਸ਼ ਅਤੇ ਬੋ ਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਠ
ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰ, ਮੈ ਗਜ਼ੀਨਾਂ, ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀਆਂ , ਟੈ ਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇ ਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ, ਚਿੰ ਨ੍ਹ , ਨਕਸ਼ੇ ,
ਗੱ ਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਾਖਰਤਾ-ਸਬੰ ਧੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਖੋ ਜ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇ ਰਣਾ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱ ਚ ਓਦੋ ਂ ਸੁਧਾਰ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸੰ ਭਾਲਕਰਤਾ ਉਸਦੀ
ਸਿੱ ਖਿਆ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ।
ਸਾਖਰਤਾ-ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋ ਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਕੰ ਮ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:
•

•

•

•

•
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•

ਸਾਖਰਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱ ਤਵ ਦੇ ਣਾ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱ ਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਰੋ ਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਵਿੱ ਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਿੰ ਝ
ਕਰਦੇ ਹੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਨ ਅਤੇ ਵੇ ਖਣ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇ ਂ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਉਪਨਿਆਸ,
ਕਾਮਿਕਸ, ਮੈ ਗਜ਼ੀਨਾਂ, ਵੈ ਬਸਾਈਟਾਂ, ਈਮੇ ਲ, ਸਮਾਂਸਾਰਣੀਆਂ , ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਕਵਾਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰ ਟ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ
ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖ ਉਦੇ ਸ਼ਾਂ — ਨਿਉਤੇ , ਧੰ ਨਵਾਦ
ਨੋ ਟਸ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ , ਸੁਨੇ ਹੇ, ਜਰਨਲ ਅਤੇ
ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ — ਲਈ ਲਿੱ ਖਣ ਅਤੇ
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖ ਉਦੇ ਸ਼ਾਂ — ਲਤੀਫ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣਾ,
ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਣਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣਾ — ਲਈ ਬੋ ਲਣ
ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹੱ ਲਾਸ਼ੇ ਰੀ ਦੇ ਣੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ

•

•

•

•

•

•

ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ 'ਤੇ
ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ ਪਾਠ ਕਿੰ ਨਾਂ ਵੱ ਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ —
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਟੈ ਕਸਟ ਮੈ ਸੇਜਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੋ ਂ
ਵੱ ਖਰੇ ਹਿੱ ਜੇ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂ ਵੇ ਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮਨੋ ਰੰਜਕ, ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਂ
ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਨ
ਪਸੰ ਦੀਦਾ ਲੇ ਖਕਾਂ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਨਿਰਦੇ ਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ
ਚਿੱ ਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਸੰ ਦ ਹੈ
ਨਵੇ ਂ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ
ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰ ਟ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸ਼ਬਦਕੋ ਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ
ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਗੇ ਮਸ ਖੇ ਡਣਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੁਸਤਕਾਲਿਆਂ ,
ਕਲੱ ਬਾਂ, ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਵੈ ਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ
ਕਰਨਾ।

ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਹੈ ?
ਗਿਣਨਾ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰੋ ਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋ ਸੇ ਮੰ ਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ।

ਗਿਣਤੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ?
ਗਿਣਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਵਿੱ ਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋ ਚ ਅਤੇ ਤਰਕ-ਸਬੰ ਧੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਤਸਿਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਯੋ ਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ, ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬਿੱ ਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨ, ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨ
ਅਤੇ ਖੇ ਡ ਖੇ ਡਣ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਨਮੂਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਗਿਣਤੀ-ਸਬੰ ਧੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਖੋ ਜ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇ ਰਣਾ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱ ਚ ਓਦੋ ਂ ਸੁਧਾਰ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸੰ ਭਾਲਕਰਤਾ ਉਸਦੀ
ਸਿੱ ਖਿਆ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ।
ਗਿਣਤੀ-ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋ ਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਕੰ ਮ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:
•

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ — ਕਿੰ ਨਾਂ, ਕਿੰ ਨਾਂ ਵੱ ਡਾ, ਕਿੰ ਨਾਂ ਛੋ ਟਾ, ਕਿੰ ਨੇ

•

ਆਮ ਔਜ਼ਾਰਾਂ, ਜਿਵੇ ਂ ਟੇ ਪ ਦੇ ਮਾਪ ਜਾਂ ਰਸੋ ਈ ਦੇ ਪੈ ਮਾਨੇ , ਦੀ
ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਪ ਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ

•

ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਵਿੱ ਚ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਨਮੂਨਿਆਂ ਅਤੇ
ਆਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ — ਪੁਸਤਕਾਲੇ ਦੀਆਂ
ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱ ਚ ਮੌ ਜੂਦ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਜਾਂ ਖੇ ਡ ਦੇ ਮੈ ਦਾਨਾਂ, ਘਰ ਅਤੇ
ਆਰਕੀਟੈ ਕਚਰ ਵਿੱ ਚ ਸਥਾਨਿਕ ਨਮੂਨੇ ਜਾਂ ਆਕਾਰ

•

ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ‘ਕੀ ਇਸਦਾ ਕੋ ਈ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ?’, ‘ਕੀ
ਜਵਾਬ ਵਾਜਬ ਹੈ ?’ ਜਾਂ ‘ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋ ਰ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?’

•

ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖ ਮਕਸਦਾਂ, ਜਿਵੇ ਂ ਅਧਿਐਨ ਦੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ
ਦੀ ਯੋ ਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਸਮਾਂਸਾਰਣੀਆਂ , ਕੈ ਲੰ ਡਰ ਅਤੇ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇ ਖਣਾ ਅਤੇ ਵਰਤਣਾ

•

ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਕਿ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰ ਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਕਿੰ ਨਾਂ ਭਾਨ ਮਿਲੇ ਗਾ

•

ਮੈ ਗਜ਼ੀਨਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇ ਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ
ਰਾਹੀਂ ਨੰਬਰ ਗੇ ਮਸ ਖੇ ਡਣਾ

•

ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਜਿਵੇ ਂ ਖਿਡੌ ਣੇ , ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕੱ ਪੜੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ,
ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ, ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱ ਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਿਣਨਾ।

•

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌ ਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋ ਜ਼ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ
ਅਤੇ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ — ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ, ਨਕਸ਼ਾ
ਪੜ੍ਹ ਨਾ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇ ਡ ਖੇ ਡਣਾ — ਵਿੱ ਚ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ
ਕਰਦੇ ਹੋ

•

ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜਿਵੇ ਂ
ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ

•

ਲੰ ਬਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚਾਈ ਦਾ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਮਾਪਣਾ ਅਤੇ
ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋ ਈ ਚੀਜ਼ ਕਿੰ ਨੀ ਭਾਰੀ ਜਾਂ ਹਲਕੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਡੱ ਬਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਕਿੰ ਨੀ ਮਾਤਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

•

ਕਿਸੇ ਸਮੱ ਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ
ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ

170248

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿੰ ਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ,
www.education.qld.gov.au/parents/map ਵੇ ਖੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਿੱ ਖਿਅਕ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ।

