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بات کریں۔ کھیلیں۔ مطالعہ کریں!
ہر روز ،آپ کے بچے کے لیے مطالعے کے لیے تاحیات محبت کی تعمیر کرنے میں مدد کرنے کے لیے ہر
روز پُر لطف اور آسان طریقے ہیں۔

بات کریں
■اپنے بچے کے ساتھ اس زبان میں بات کریں جس میں آپ بات کرتے ہوئے آرام دہ محسوس کرتے ہیں۔ یہ آپ کے بچے کو مستقبل میں کسی بھی
زبان میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیاری میں مدد کرتا ہے۔
■ مل کر کہانیاں تخلیق کریں۔ باری باری تصور کریں کہ آگے کیا ہو گا! یہ آپ کے بچے کو تفصیالت یاد رکھنے میں مدد کرے گا ،ان کے تصورات کو
وسعت دیں ،اور سننے کی مشق کریں۔
■ آپ کے بچے کے لیے دنیا کی وضاحت کرنے کے لیے نئے الفاظ کو سیکھنے میں مدد کرنے کے لیے  -ان آوازوں کی وضاحت کریں جن کو آپ سنتے
ہیں  -جیسے کہ کار کی بیپینگ کی آواز ،بسوں کی غروں غروں کی آواز ،اور کتوں کے بھوکنے کی آواز۔
ذیل آزمائیں! آپ کے بچے کی اپنے تصورات کو استعامل کرنے اور ان کے خیاالت کا اظہار الفاظ میں کرنے میں مدد کرنے کے لیے بادلوں کی اشکال کے
بارے میں کہانیاں باری باری سنائیں۔ "میرے خیال میں وہ بادل بلی کی طرح لگتا ہے! آپ کو کیا نظر آتا ہے؟"

کھیلیں
■ گانیں گائیں اور ہم قافیہ الفاظ کے کھیل کھیلیں۔ یہ اپکے بچے کی ایسی آوازوں کو سننے اور یاد رکھنے میں مدد کرے گا جن سے الفاظ بنتے
ہیں ،مطالعے کی جانب ایک اہم قدم۔
■ کھیل کے میدان میں جائیں اور جھولے کے آگے پیچھے ہونے کی گنتی کریں! آپ کا بچہ گنتی اور ہندسوں کے الفاظ کو استعامل کرنے کی مشق
کر سکتا ہے۔
■ پارک میں جائیں اور دلچسپ اشیا کو تالش کریں۔ ان کے سائز اور رنگ کا موازنہ کریں۔ یہ بچوں کی تفصیالت پر دھیان دینے اور نئے الفاظ
سیکھنے میں مدد کرتا ہے۔
ذیل آزمائیں! اپنے بچے کی نئے الفاظ کو یاد رکھنے میں اور ہم قافیوں کی مشق کرنے میں مدد کرنے کے لیے نہاتے وقت ایک ساتھ گانا گائیں۔
کسی بھی زبان میں ،ایک ایسا گانا گائیں جو آپ کو معلوم ہے ،یا ایک نیا گانا تخلیق کریں۔

مطالعہ
■ سڑک کی عالمات (اسٹریٹ سائن) ,لیبلز ،حتی کہ سیریئل کے ڈبے کو پڑھیں! یہ آپ کے بچے پر یہ عیاں کرتا ہے کہ حروف اور الفاظ ہر جگہ پر
ہیں ،اور یہ ان کو مطالعے اور اسکول کے لیے تیار کرتا ہے۔
■ اپنی مقامی الئربیری میں اپنے بچے کو اپنی کتابیں خود منتخب کرنے میں مدد کریں۔ یہ ان کی کتابوں میں دلچسپی رکھنے میں اور مطالعہ کرنے
کو پسند کرنے کی ابتدا کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ ایک الئربیری کارڈ حاصل کرنا آسان اور مفت ہے!
■ اپنے بچے کی پسندیدہ کتب کو آپ کے اہل خانہ کے ذریعے بولی جانے والی کسی بھی زبان میں دوبارہ پڑھیں۔ کتب کا دوبارہ مطالعہ کرنا ایک
معمول تخلیق کر سکتا ہے اور یہ آپ کے بچے کی کتب ،الفاظ اور کہانیوں کو پسند کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔
ذیل آزمائیں! ان الفاظ کو تالش کریں جو آپ کے بچے کے نام کے پہلے حرف سے رشوع ہوتے ہیں۔ حروف اور الفاظ کو پہچاننا مطالعے کی جانب
ایک اہم قدم ہے۔
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بات کریں۔ کھیلیں۔ مطالعہ کریں!
مطالعے کا آغاز کرنے کے لیے ایسے کئی وسائل موجود ہیں جن کو آپ کا اہل خانہ استعامل کر سکتا ہے۔
اپنے سمارٹ فون ،ٹیبلیٹ ،یا کمپیوٹر پر مفت کتب کا مطالعہ کرنے کے لیے  myONکو استعمال کریں۔
 myONڈیجیٹل الئبریری میں  6,000سے زائد کتب شامل ہیں ،بشمول ہسپانوی عنوانات ،اور  myONخبرنامہ روزانہ عمرکی مناسبت سے مکالمے شائع کرتا ہے۔ تمام
عمر کے بچوں والے اہل خانہ کو  9/30/18تک مفت رسائی حاصل ہوگی۔
( www.myon.comپیدائش سے لے کر چار سال کی عمر کے بچوں کے لیے ،صارف نام (یوزر نیم) " "nycaاور پاس ورڈ ")"myon
چلڈرن میوزیم آف مین ہیٹن کی جانب سے ان پرلطف تجاویز کو آزمائیں
"ایک ساتھ بات چیت کا وقت" آپ کو ٌآپ کے بچے کے ساتھ ہر روز ایسی بات چیت میں مدد کرتا ہے جو بعد میں مطالعے کا سبب بنتی ہے۔
عام گفتگو بڑے اسباق کے برابر ہے!
cmom.org/all-the-way-to-k-and-beyond-posters/
اپنی مقامی الئبریری جائیں
آپ اپنے بچے کے ساتھ مطالعہ کر سکتے ہیں ،کتب گھر لے جا سکتے ہیں یا کہانی سنانے یا دیگر ابتدائی تعلیمی سرگرمیوں میں شرکت کر سکتے ہیں۔
آن الئن وسائل بھی دستیاب ہیں جن کو آپ الئبریری میں یا گھر پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔
مین ہیٹن ،دی برونکس ،اور اسٹیٹن آئلینڈ میں
اپنی قریب ترین الئبریری کو تالش کریں www.nypl.org/locations/map :یا  (917) ASK-NYPLپر رابطہ کریں
ابتدائی قارئین کے لیے وسائل تالش کریںwww.nypl.org/education/parents/early-literacy :
بروکلن میں
اپنی قریب ترین الئبریری کو تالش کریں www.bklynlibrary.org/locations :یا  )718( 230-2100پر رابطہ کریں
ابتدائی قارئین کے لیے وسائل تالش کریںwww.bklynlibrary.org/learn/kids :
کوئنز میں
اپنی قریب ترین الئبریری کو تالش کریں www.queenslibrary.org/ql_findabranch :یا  )718( 990-0728کو فون کریں۔
ابتدائی قارئین کے لیے وسائل تالش کریںwww.queenslibrary.org/kids/parents-teachers/early-childhood :
مصروفیت کے دوران مزید تجاویز کو آزمانے کے لیے  Vroom Appکو ڈاؤن لوڈ کریں
ان کے ذہن کی نشوو نما کا آغاز کرنے کے لیے اپنے بچے کے ساتھ مفت  Vroom appکا استعمال کریں۔
 ،app.vroom.org/یا اسکو اپنے سمارٹ فون کے ایپ اسٹور میں تالش کریں۔
ریڈینگ راکٹس ( )Reading Rocketsمطالعے کے لیے آسانی سے استعمال کیا جانے واال آلہ کار
والدین ،بشمول معذوری کے حامل طلبا کے والدین کے لیے متعدد زبانوں میں مطالعے کی تجاویز کو پائیں۔
www.readingrockets.org/article/reading-tips-parents-multiple-languages

بات کریں۔ کھیلیں ،مطالعہ کریں!  K-3اور  Pre-Kکے لیے تجاویز کو چلڈرنز میوزیم آف مین ہیٹن ،بچوں کی خدمات کی انتظامیہ اور محکمئہ تعلیم کی رشاکت داری کے ذریعے
" "All the Way to Kسے اپنایا گیا ہے۔

