
ਸਕੂਲ ਲਈ ਵਤਆਰੀ ਕਰਨੀ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

• ਅਪਜਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣਾ ਪਜਿ੍ਹਾਂ ਪਵਚ ਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ
ਕਰਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

• ਜੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ, ਪਿਆਸੇ ਜਾਂ ਥਕੇ ਹੋਏ ਹਿ ਤਾਂ ਉਿ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ
ਬਾਰੇ ਿੁੱਛ ਕੇ ਉਿ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿੀ।

• ਉਿ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੱਿੜੇ ਿਪਹਿਣਾ, ਭੋਜਿ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਆਿ ਟਾਇਲਟ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਾ ਪਸਖਾਉਣਾ।

ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨੁਭਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਇਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਪਹਲੇ ਅਪਧਆਿਕ ਹੋ।
• ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ

ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ।
• ਜੇ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ

ਅਪਧਆਿਕ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਪਤਆਰ
ਹੋਵੋ।

• ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਦੇਖੋ।

ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਕ ਿਪਹਲੇ ਪਦਿ ਕੀ ਕਰਿਾ ਹੈ: ਸਵੇਰੇ ਪਕੱਥੇ 
ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਕੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ  ਪਕ ਬੱਚੇ ਆਿਣੇ 
ਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਿਰਸਰੀ ਬਾਰੇ ਪਜੰਿਾ 
ਪਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣੂੰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਓਿੀ ਹੀ 
ਜਲਦੀ ਉੱਥੇ ਸਥਾਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ?

ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਕਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਹੋ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪਜਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਕਤਾਬਾਂ ਹਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਿ 
ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਾਿਸ ਜਾਣ ਲਈ ਪਤਆਰ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹੇਿਾਂ ਕੁਝ ਪਕਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ:
• ਸਟਾਰਪਟੰਗ ਸਕੂਲ ਜਿੈਟ ਅਤੇ ਐਲਿ ਅਹਲਬਰਗ ਦੁਆਰਾ
• ਟੋਿਸੀ ਐਂਡ ਪਟਮ ਸਟਾਰਟ ਸਕੂਲ ਜੀਿ ਅਤੇ ਗੈਰਥ ਐਡਮਸਿ ਦੁਆਰਾ
• ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਕੂਲ ਅੰਿਾ ਸੀਵਰਡੀ ਅਤੇ ਸਟੀਫ਼ਟ ਕਾਰਟਰਾਇਟ ਦੁਆਰਾ
• ਹੈਰੀ ਅਤੇ ਡਾਇਿਾਸੋਰਜ਼ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ ਇਆਿ ਵਾਏਬਰੋ ਦੁਆਰਾ
• ਕੰਮ ਟੁ ਸਕੂਲ ਟੂ, ਬਲੂ ਕੈਂਗਰੂ! ਐਮਾ ਚੀਚੈਸਟਰ ਕਲਾਰਕ ਦੁਆਰਾ
• ਆਈ ਐਮ ਟੂ ਐਬਸੋਪਲਊਟਲੀ ਸਮਾਲ ਿਾਰ ਸਕੂਲ ਲੋਰਿੇ ਚਾਇਲਡ ਦੁਆਰਾ

ਨਿੇਂ ਰੁਟੀਨਾਂ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰਨਾ
'ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ' ਸਵੇਰੇ ਉੱਿਣ ਅਤੇ ਕੱਿੜੇ ਿਪਹਿਣ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਰੇਕਿਾਸਟ ਕਰਿ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਰੁਟੀਿਾਂ ਦਾ ਅਪਭਆਸ ਕਰੋ। ਇਹ 
ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਿੀਂਦ ਪਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਪਹਲੇ ਪਦਿ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਪਤਆਰ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ
ਪਦਿ ਦੀ ਸਮਾਿਤੀ ਤੇ - ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇ 
ਿਾਲ ਸੁਆਗਤ ਕਰੋ ਿਾ ਪਕ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਿਾਲ!

ਛੋਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਿਾਲੇ ਵਿਚਾਰ
ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਕਤਾਬਾਂ ਪਵਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿ ਬਾਰੇ 
ਪਕਵੇਂ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹੈ।


