
ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਵਿਖਲਾਈ 'ਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮਾਪੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਭੂਵਮਕਾ 
ਵਨਭਾਉਂਿੇ ਹਨ। ਅਵਿਐਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਿੇ ਹਨ ਵਕ ਜੇਕਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ 
ਿੀ ਵਿੱਵਖਆ 'ਚ ਮਾਪੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਿਕੂਲ 'ਚ ਵਬਹਤਰ ਪਰਿਰਸ਼ਨ ਕਰਿੇ 
ਹਨ। ਿਕੂਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੀ ਮਿਿ ਅਤੇ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
'ਚ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
ਮਾਵਪਆਂ ਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਿੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ:

• ਨੇਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 
ਿੁਣਾਉਣਾ

• ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੰੂ ਵਿਕਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਿਿੀ ਿਵਕਰਿਆ ਿਰਤੋਂ ਨੰੂ ਕਾਇਮ 
ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੀ ਹੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਕਰਨਾ

• ਆਿਟਰਿੇਲੀਆਈ ਪਾਠਕਰਿਮ ਅਤੇ ਇਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਿਕੂਲ 
'ਚ ਕੀ ਵਿੱਖਣ ਿੀ ਉਮੀਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਿਿੇ ਿਕੂਲ ਿੇ ਤਜਰਵਬਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰਨਾ

• ਕਿੇ ਿੀ ਵਿਖਲਾਈ ਕਾਰਜਕਰਿਮ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੀ ਪਰਿਗਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ 
ਿਿਾਲ ਜਾਂ ਵਚੰਤਾਂਿਾਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੇ ਵਿੱਵਖਅਕ ਜਾਂ ਢੁਕਿੇਂ ਿਟਾਫ਼ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰਨਾ

• ਮਾਪੇ-ਵਿੱਵਖਅਕ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ 'ਚ ਵਹੱਿਾ ਲੈਣਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੇ ਿਕੂਲ ਿਾ ਿੌਰਾ ਕਰਿੇ ਿਮੇਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਕੂਲ ਿੇ ਫਰਿੰ ਟ ਆਵਫ਼ਿ ਨਾਲ 
ਿੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਵਿੱਵਖਅਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਿੀਂ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਿਕਿੇ ਹੋ। 
ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ 
ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਵਜ਼ਆਿਾ ਿੌਖਾ ਮਵਹਿੂਿ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਪਰਿਾਰ ਿੇ ਵਕਿੇ ਿਿੱਿ 
ਜਾਂ ਵਮੱਤਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕੂਲ 'ਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਿਕੂਲ ਿੇ ਿਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 
ਕਰਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹ ਿਕਿੇ ਹੋ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਨੁਿਾਿ 
ਅਤੇ ਿੁਭਾਸ਼ੀਆ ਿੇਿਾ ਰਾਹੀਂ ਤੁਿੀਂ ਿਕੂਲ ਨੰੂ ਿੁਭਾਸ਼ੀਏ ਿਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਵਹ ਿਕਿੇ ਹੋ। ਇਹ ਿੇਿਾ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
ਮਾਤਾ/ਵਪਤਾ ਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਾਰ ਿੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 
ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿੇ ਰਵਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੀ ਪਵਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਿਾ ਉਿਿੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਗਵਹਰਾ ਿਬੰਿ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੀ ਪਵਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਿ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਵਿਖਲਾਈ ਿੇ 
ਨਿੇਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਉਿਿੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਿਮਾਜਕ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤਬਿੀਲੀ ਨੰੂ ਿੌਖਾ 
ਬਣਾਉਂਿਾ ਹੈ।

ਮਾਸਪਆਂ ਲਈ ਿਲਾਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੀ ਪਵਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਹ ਉਮਰ ਿੇ 
ਮੁਤਾਬਕ ਿੁਨੀਆ ਿਾ ਵਗਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਿਾਿਲੀ ਵਿਕਵਿਤ ਕਰ ਿਕਿਾ ਹੈ, ਓਿੋਂ 
ਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਂ ਜਿੋਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿਸ਼ੇਆਂ 'ਚ ਵਹੱਿਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਪਰਯਾਪਤ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਖ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।

ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੋਜ ਿੰਿਥਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਿਰਸ਼ਾਉਂਿੀ ਹੈ ਵਕ ਆਪਣੀ ਪਵਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਜਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਵਨਆਿ ਿਾਲੇ ਵਿਵਖਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਿਿੇਰੇ ਛੇਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਵਿੱਖਣ ਅਤੇ ਿਕੂਲ 'ਚ ਿਿੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਿੀ ਿੰਭਾਿਨਾ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਪਵਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੁਵਨਆਿ ਿਥਾਪਤ ਅਤੇ ਿਮਰਥਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਿੇ ਤਾਂ 
ਿਾਿੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਖਿੇ ਹੋਏ ਿਾਿੂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੁਵਨਆਿ ਿਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰ ਿਾ 
ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਉਿਿੀ ਬੁਵਨਆਿ ਿਥਾਪਤ ਅਤੇ ਿਮਰਥਤ ਕਰਨਾ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿੇ ਉਿਿੇ ਵਗਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਿੇ ਿਫਲ ਵਿਕਾਿ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਿਕੂਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਿੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਵਲੱਖਣਾ ਵਿੱਖ ਵਰਹਾ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਉਿਨੰੂ ਿਾਿੂ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਿੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (EAL/D) ਵਿਵਖਆਰਥੀ ਮੰਵਨਆ 
ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਉਿਿੀ ਵਿਖਲਾਈ 'ਚ ਮਿਿ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਨੰੂ ਿਾਿੂ ਿਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।

ਆਿਟਰਿੇਲੀਆਈ ਿਕੂਲਾਂ 'ਚ ਿਭ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਆਿਟਰਿੇਲੀਆਈ ਪਾਠਕਰਿਮ ਿੀ ਿਮੱਗਰੀ 
ਪੜ੍ਹਿੇ ਹਨ। 

ਵਕਉਂਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ/ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਉਿੇ ਿਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਖ ਵਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 
ਨਿੀਂ ਿਮੱਗਰੀ ਵਿੱਖ ਵਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ, ਉਿਿੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿੀ ਮੁਹਾਰਤ ਿੇ ਪੱਿਰ ਨੰੂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਿੀ ਵਿਖਲਾਈ ਿੇ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਿੋਵਿਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ-ਵਜਿੇਂ ਉਹ 
ਿਿੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਖਿਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਉਿਨੰੂ ਵਮਲਣ ਿਾਲੀ ਿਹਾਇਤਾ ਿੀਆਂ ਵਕਿਮਾਂ 
ਬਿਲਿੀਆਂ ਰਵਹਣਗੀਆਂ।

ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ
ਘਰ ਿੇ ਕੰਮ ਿੇ ਿਬੰਿ 'ਚ ਹਰ ਿਕੂਲ ਿੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ। ਘਰ ਿਾ ਕੰਮ 
ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੀ ਕਲਾਿਰੂਮ ਵਿਖਲਾਈ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ, ਅਵਿਐਨ 
ਿਬੰਿੀ ਚੰਗੀਆਂ ਆਿਤਾਂ ਵਿਕਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੀ ਵਿਖਲਾਈ 'ਚ ਪਰਿਾਰ ਿੇ ਿਿੱਿਾਂ 
ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਿੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਿਿਾ ਘਰ ਿਾ ਕੰਮ 
ਿਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਿਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਲਾਿ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਇਿ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ।

ਮਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅਨੰਿ ਲਈ ਘਰ 'ਚ ਵਕਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਣੀਆਂ ਘਰ ਿੇ ਕੰਮ ਿੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਵਕਵਰਆ 
ਹੈ। ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਿੁਣਾ ਿਕਿੇ ਹੋ, ਉਿਿੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਿਕਿੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਿਕਿਾ ਹੈ। ਵਕਤਾਬਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੋ ਿਕਿੀਆਂ 
ਹਨ ਅਤੇ ਿਕੂਲ ਿੀ ਲਾਇਬਰਿੇਰੀ ਜਾਂ ਿਥਾਨਕ ਕੌਂਿਲ ਲਾਇਬਰਿੇਰੀ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਲਈਆਂ ਜਾ 
ਿਕਿੀਆਂ ਹਨ। 
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