
ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਸਾਖਰਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸਾਖਰਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ, ਵੇਖਣ, ਕਲਖਣ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀ ਂ 
ਪ੍ਰ ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝ ਸਿਦੇ ਹਾਂ। 

ਸਾਖਰਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉ ਂਹੈ?
ਸਾਖਰਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਗਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਗਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਮ ਗ ਿ਼ੰ ਦਿੀ ਗਿੱਚ ਉਸਨੂਿੰ  
ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤਂੋ ਿਧੀਆ ਮੌਕਾ ਗਮਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਖਰਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਿੱਖੋ-ਿੱਖ ਗਲਖਤੀ, ਗਦਰਿ ਸ਼ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ ਪਾਠ 
ਨੂਿੰ  ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਿਸ ਗਿੱਚ ਗਕਤਾਬਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰ, ਮੈਿ਼ੀਨਾਂ, ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀਆਂ, ਟੈਲੀਗਿ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਪਰਿੋਿਰਿ ਾਮ, ਗਚਿੰ ਨ੍ਹ , ਨਕਸ਼ੇ, 
ਿੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਗਹਦਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਗਮਲ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਖਰਤਾ-ਸਬੰਧੀ ਕਵਿਾਸ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰਨ ਦੇ ਤਰੀਿੇ
ਖੋਿ ਨੇ ਗਿਖਾਇਆ ਹੈ ਗਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਿੇ ਰਣਾ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਗਿੱਚ ਓਦਂੋ ਸੁਧਾਰ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਿਦਂੋ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਗਪਤਾ ਿਾਂ ਸਿੰ ਭਾਲਕਰਤਾ ਉਸਦੀ 
ਗਸੱਗਖਆ ਗਿੱਚ ਸ਼ਾਗਮਲ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ।

ਸਾਖਰਤਾ-ਸਬਿੰਧੀ ਗਸਖਲਾਈ ਨੂਿੰ  ਉਤਸ਼ਾਗਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋ਼ ਦੇ ਕਈ ਕਿੰ ਮ ਹਨ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਗਿੱਚ ਸ਼ਾਗਮਲ ਹਨ: 

• ਸਾਖਰਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕੋਗਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨੂਿੰ  ਮਹੱਤਿ ਦੇਣਾ 
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂਨੂਿੰ  ਉਤਸ਼ਾਗਹਤ ਕਰਨਾ

• ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਗਕ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੀ ਰੋ਼ ਦੀ ਗ ਿ਼ੰ ਦਿੀ ਗਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਗਕਿੰ ਝ 
ਕਰਦੇ ਹੋ

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂਿੰ  ਿੱਖੋ-ਿੱਖ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਨ ਅਤੇ ਿੇਖਣ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਗਹਤ ਕਰਨਾ, ਗਿਿਂੇ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਉਪਗਨਆਸ, 
ਕਾਗਮਕਸ, ਮੈਿ਼ੀਨਾਂ, ਿੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਈਮੇਲ, ਸਮਾਂ-
ਸਾਰਣੀਆਂ, ਗਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਕਿਾਨ

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂਿੰ  ਗਪਰਿਿੰ ਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਿ ਾਗਨਕ ਿਸੀਗਲਆਂ 
ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਰਾਹੀਂ ਿੱਖੋ-ਿੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ — ਗਨਉਤੇ, ਧਿੰ ਨਿਾਦ 
ਨੋਟਸ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ, ਸੁਨੇਹੇ, ਿਰਨਲ ਅਤੇ 
ਇਲੈਕਟਰਿ ਾਗਨਕ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ — ਲਈ ਗਲੱਖਣ ਅਤੇ 
ਗਡ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਗਹਤ ਕਰਨਾ

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂਿੰ  ਿੱਖੋ-ਿੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ — ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਉਣਾ, 
ਗਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਿਾਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਮਿੰਿਣਾ — ਲਈ ਬੋਲਣ 
ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ

• ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਪਆਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ

• ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਗਕ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਹਾ਼ਰੀਨ 'ਤੇ 
ਗਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਠ ਗਕਿੰ ਨਾਂ ਿੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ — 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਗਿਿੰਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਰਿੋ ਿੈਕਟਸ ਤਂੋ 
ਿੱਖਰੇ ਹਹੱਿੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ  

• ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹ ੀਆਂ ਿਾਂ ਿੇਖੀਆਂ ਿਈਆਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਚੀ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਿੱਲ ਕਰਨਾ ਿੋ ਮਨੋਰਿੰਿਕ, ਗਦਲਚਸਪ ਿਾਂ 
ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਨ

• ਪਸਿੰਦੀਦਾ ਲੇਖਕਾਂ, ਗਨਰਮਾਤਾਿਾਂ, ਗਨਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਿਾਂ 
ਗਚੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਗਕ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਸਿੰਦ ਹੈ

• ਨਿਂੇ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਿਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ 
ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਗਪਰਿਿੰ ਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਿ ਾਗਨਕ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਨਾ

• ਗਿਆਨ ਨੂਿੰ  ਿਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਨਿੰ ਦ ਲੈਣ ਲਈ 
ਿੇਮਸ ਖੇਡਣਾ 

• ਿਾਣਕਾਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੁਸਤਕਾਗਲਆਂ, 
ਕਲੱਬਾਂ, ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਿੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ 
ਕਰਨਾ।

17
02

48



ਕਗਣਨਾ ਕਜੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰੋਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਸਾਬ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਿਰਨਾ ਹੈ।

ਕਗਣਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉ ਂਹੈ?
ਗਿਣਤੀ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਆਪਣੀ ਆਮ ਗ ਿ਼ੰ ਦਿੀ ਗਿੱਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਅਤੇ ਤਰਕ-ਸਬਿੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਗਿਤਗਸਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਯੋਿ ਬਣਾਉਦਂੀ ਹੈ। ਸਮੱਗਸਆਿਾਂ ਨੂਿੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ, ਨਕਸ਼ਾ ਿਾਂ ਗਬੱਲ ਨੂਿੰ  ਪੜ੍ਹ ਨ, ਗਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੜ੍ਹ ਨ 
ਅਤੇ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਗਿਹੀਆਂ ਗਕਗਰਆਿਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ, ਸਿੰ ਗਖਆਿਾਂ, ਨਮੂਗਨਆਂ ਅਤੇ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂਿੰ  ਗਿਣਤੀ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਗਣਤੀ-ਸਬੰਧੀ ਕਵਿਾਸ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰਨ ਦੇ ਤਰੀਿੇ
ਖੋਿ ਨੇ ਗਿਖਾਇਆ ਹੈ ਗਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਿੇ ਰਣਾ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਗਿੱਚ ਓਦਂੋ ਸੁਧਾਰ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਿਦਂੋ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਗਪਤਾ ਿਾਂ ਸਿੰ ਭਾਲਕਰਤਾ ਉਸਦੀ 
ਗਸੱਗਖਆ ਗਿੱਚ ਸ਼ਾਗਮਲ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ।

ਗਿਣਤੀ-ਸਬਿੰਧੀ ਗਸਖਲਾਈ ਨੂਿੰ  ਉਤਸ਼ਾਗਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋ਼ ਦੇ ਕਈ ਕਿੰ ਮ ਹਨ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਗਿੱਚ ਸ਼ਾਗਮਲ ਹਨ: 

ਕਗਣਤੀ ਕੀ ਹੈ?

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂਿੰ  ਗਹਸਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ — ਗਕਿੰ ਨਾਂ, ਗਕਿੰ ਨਾਂ ਿੱਡਾ, ਗਕਿੰ ਨਾਂ ਛੋਟਾ, ਗਕਿੰ ਨੇ

• ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਗ ਿ਼ੰ ਦਿੀ ਗਿੱਚ ਸਿੰ ਗਖਆਿਾਂ, ਨਮੂਗਨਆਂ ਅਤੇ 
ਆਕਾਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ — ਪੁਸਤਕਾਲੇ ਦੀਆਂ 
ਗਕਤਾਬਾਂ ਗਿੱਚ ਮੌਿੂਦ ਸਿੰ ਗਖਆਿਾਂ, ਿਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਘਰ ਅਤੇ 
ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਗਿੱਚ ਸਥਾਗਨਕ ਨਮੂਨੇ ਿਾਂ ਆਕਾਰ

• ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਮੌਗਕਆਂ ਬਾਰੇ ਿੱਲ ਕਰਨਾ ਿਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋ਼ ਦੇ ਕਿੰ ਮਾਂ 
ਅਤੇ ਅਸਲ ਿੀਿਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ — ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ, ਨਕਸ਼ਾ 
ਪੜ੍ਹ ਨਾ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ — ਗਿੱਚ ਗਹਸਾਬ ਦੀ ਿਰਤਂੋ 
ਕਰਦੇ ਹੋ 

• ਰਕਮ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਿਾਣਨਾ ਗਿਿਂੇ 
ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਬਿਟ ਅਤੇ ਕਰਿ ੈ ਗਡਟ ਕਾਰਡ 

• ਲਿੰ ਬਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚਾਈ ਦਾ ਅਿੰਦਾ਼ਾ ਲਿਾਉਣਾ, ਮਾਪਣਾ ਅਤੇ 
ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਗਕ ਕੋਈ ਚੀ਼ ਗਕਿੰ ਨੀ ਭਾਰੀ ਿਾਂ ਹਲਕੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਡੱਗਬਆਂ ਗਿੱਚ ਗਕਿੰ ਨੀ ਮਾਤਰਾ ਆਉਦਂੀ ਹੈ

• ਗਕਸੇ ਸਮੱਗਸਆ ਨੂਿੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਿੱਖੋ-ਿੱਖ ਤਰੀਗਕਆਂ ਬਾਰੇ 
ਿੱਲ ਕਰਨਾ

• ਆਮ ਔ਼ਾਰਾਂ, ਗਿਿਂੇ ਟੇਪ ਦੇ ਮਾਪ ਿਾਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ, ਦੀ 
ਿਰਤਂੋ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਪ ਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ

• ਇਹ ਪੱੁਛਣਾ ਗਕ ‘ਕੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ?’, ‘ਕੀ 
ਿਿਾਬ ਿਾਿਬ ਹੈ?’ ਿਾਂ ‘ਅਸੀਂ ਇਸਨੂਿੰ  ਹੋਰ ਗਕਹੜੇ ਢਿੰ ਿ ਨਾਲ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?’

• ਿੱਖੋ-ਿੱਖ ਮਕਸਦਾਂ, ਗਿਿਂੇ ਅਗਧਐਨ ਦੀਆਂ ਗਮਆਦਾਂ, ਛੱੁਟੀਆਂ 
ਦੀ ਯੋਿਨਾਬਿੰਦੀ ਅਤੇ ਿਨਤਕ ਆਿਾਿਾਈ ਨੂਿੰ  ਫੜਨਾ, ਸਮਾਂ-
ਸਾਰਣੀਆਂ, ਕੈਲਿੰ ਡਰ ਅਤੇ ਘੜੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਿੇਖਣਾ ਅਤੇ ਿਰਤਣਾ

• ਇਹ ਗਹਸਾਬ ਲਿਾਉਣ ਗਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਗਕ 
ਚੀ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗਕਿੰ ਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂਨੂਿੰ  ਗਕਿੰ ਨਾਂ ਭਾਨ ਗਮਲੇਿਾ

• ਮੈਿ਼ੀਨਾਂ, ਗਕਤਾਬਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੰ ਬਰ ਪਲੇਟਸ ਦੀ ਿਰਤਂੋ 
ਰਾਹੀਂ ਨਿੰ ਬਰ ਿੇਮਸ ਖੇਡਣਾ

• ਚੀ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੰਿਰਿ ਗਹ, ਗਿਿਂੇ ਗਖਡੌਣੇ, ਗਕਤਾਬਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਿੱੁਤੀਆਂ, 
ਨੂਿੰ  ਗਿਿਸਗਥਤ, ਸ਼ਰਿੇ ਣੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਿਣਨਾ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਂਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਕਗਣਤੀ ਕਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿੰਝ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ,  
www.education.qld.gov.au/parents/map ਵੇਖੋ ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਸੱਕਖਅਿ ਿਾਂ ਸਿੂਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ।

ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
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