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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
	سواالت پوچھیں! اپنے بچے سے ہم قافیہ الفاظ کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کریں ("لفظ کار ( )carکا ہم قافیہ لفظ کیا ہے) ،یا ایسے
سواالت پوچھیں جو ایک گفتگو کا آغاز ہوں ( "آپ کو وہ کتاب کیوں پسند نہیں آئی تھی؟")۔
	اپنے بچے کی تقلید کریں۔ اگر ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک کتاب میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں بات چیت کرتے رہیں!
	اگر آپ مل کر ایک مووی یا ٹیلیویژن شو دیکھتے ہیں تو اپنے بچے سے جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں بات کریں۔ ایسے سواالت
پوچھیں" ،کیا وہ کردار خوش یا اداس تھا؟" یا "آپ کے خیال میں آگے کیا ہو گا؟".
ذیل آزمائیں! "پہال" اور "آخری" یا "بائیں" یا "دائیں" جیسے الفاظ کے ساتھ چیزیں کہاں رکھی ہیں اس بارے میں بات کر کے اپنے بچے کی نئے الفاظ
سیکھنے میں مدد کریں۔ "اوپر" اور "نیچے" جیسے متضاد الفاظ کے بارے میں بات کریں۔

کھیلیں
الفاظ کے ایسے کھیل کھیلیں جن سے آپ کے بچے کو آوازوں کو سیکھنے میں مدد ملے۔ یہ کہنے کی کوشش کریں I spy with my little eye
 ’.something beginning with the sound ‘f-f-f-fآپ کے خیال میں مجھے کیا نظر آرہا ہے۔
ہم قافیہ کھیل کھیلیں! اپنے بچے کو ہم قافیہ لفظ دیں اور ان سے جانور کا نام بوجھنے کے لیے کہیں۔ “ ”…I rhyme with mat. I am aآپ اس
کو بس ،سب وے میں یا کار میں کھیل سکتے ہیں۔
بوگل یا سکریبل جیسے بورڈ گیم کھیلیں تاکہ آپ کے بچے کو لطف اندوز ہو کر مطالعے کی صالحیتوں کو فروغ دینے میں مدد مل سکے۔ یا ایک
کاغذ پر حروف تحریر کریں اور یہ دیکھیں کہ آپ کا بچہ کو نسے الفاظ بنا سکتا ہے۔
ذیل آزمائیں! جملے کے الفاظ کو تالیوں کے ساتھ ادا کریں ( پہلے ایک آواز والے الفاظ کو استعامل کریں)۔ بڑی عمر کے بچے الفاظ ( )c-a-tکی انفرادی
آوازوں کو تالیوں کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں ،یا طویل الفاظ ( )ad-ven-tureکی آوازوں کو تالیوں کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔

مطالعہ
	اپنی مقامی الئربیری جائیں! جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ بچوں کی کئی کتب کا مطالعہ کر سکتے ہیں ،یا آپ ان کو اپنے بچے کے لیے گھر پر
تحقیق کرنے کے لیے مستعار لے جا سکتے ہیں۔ الئربیری کارڈ کے لیے سائن اپ کرنا آسان اور مفت ہے۔
	کسی بھی زبان میں کتب کا مطالعہ اونچی آواز میں کریں۔ اپنے بچے کو ان چیزوں کے بارے میں کتب کا انتخاب کرنے دیں جن میں یہ دلچسپی
رکھتا ہے!
	جب آپ ایک ساتھ باہر جائیں ،اپنے بچے سے بل بورڈز (اشتہاروں) پر ،اسٹور کے باہر ،سڑک کے اشاروں (سائن) یا گرورسی اسٹور میں اشیا پر لکھے
الفاظ کی آواز نکالنے کو کہیں۔
ذیل آزمائیں! اگر آپ کا بچہ مطالعہ کرتا ہے تو باری باری مطالعہ کریں! آدھے صفحے کا مطالعہ کریں اور اپنے بچے کو بقایا آدھے کا مطالعہ کرنے کے
لیے کہیں۔ پوچھیں ،یہ کہانی کس بارے میں تھی؟" یا "کیا آپ کو یہ کردار پسند آیا؟ کیوں؟
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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 کے ،اور  myONخبرنامہ روزانہ عمر کی مناسبت
سے مکالمے شائع کرتا ہے۔ تمام عمر کے بچوں والے اہل خانہ کو  9/30/18تک مفت رسائی حاصل ہوگی۔
( www.myon.comگریڈ کنڈر گارٹن تا  2کے لیے ،صارف نام (یوزر نیم) " "nycbاور پاس ورڈ ")"myon
اپنی مقامی الئبریری جائیں
آپ اپنے بچے کے ساتھ مطالعہ کر سکتے ہیں ،کتب گھر لے جا سکتے ہیں یا مفت پروگراموں 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
اپنی قریب ترین الئبریری کو تالش کریں:
ابتدائی قارئین کے لیے وسائل تالش کریں:

یا  917-ASK-NYPLپر رابطہ کریں

بروکلن میں
اپنی قریب ترین الئبریری کو تالش کریں:
وسائل اور مفت پروگرام تالش کریں:

یا  718-230-2100پر رابطہ کریں

کوئنز میں
اپنی قریب ترین الئبریری کو تالش کریں:
وسائل اور مفت پروگرام تالش کریں:

یا  718-990-0728کو فون کریں۔

ریڈینگ راکٹس ( )Reading Rocketsمطالعے کے لیے آسانی سے استعمال کیا جانے واال آلہ کار موسم گرما میں ،آپ مطالعے کرنے کی سہل
تجاویزحاصل کر سکتے ہیں۔ موسم گرما کے تدریسی ٹیکسٹ موصول کرنے کا آغاز کرنے کے لیے اپنے موبائل فون یا تقرر کردہ الئن سے
 41411پر  READINGٹیکسٹ کریں۔
والدین ،بشمول معذوری کے حامل طلبا کے والدین کے لیے متعدد زبانوں میں مطالعے کی تجاویز کو پائیں۔
اونچی آواز میں مطالعے کی پرلطف وڈیوز کو دیکھیں اور اپنے بچے کے ساتھ تدریسی کھیل کھیلیں
سٹوری الئن آن الئن ( )Storyline Onlineپر اداکاروں کی آواز میں ایک تفریحی اور دلچسپ انداز میں اونچی آواز میں مطالعہ کی گئی
مختلف کتب دستیاب ہیں۔
ریڈینگ پائنیئر ( )Readin Pioneersکے یو ٹیوب چینل پر اینیمیٹڈ کتب کا اونچی آواز میں مطالعے کا ایک بہت بڑا مجموعہ دستیاب ہے۔
یونائٹ فار لٹرسی ( )Unite for Literacyپر متعدد زبانوں میں کتب کا مجموعہ بمعہ بیان کے دستیاب ہے،
پی بی ایس کڈز ( )PBS Kidsپر ابتدائی تدریس کے کھیل دستیاب ہیں جو ٹیلیویژن کے ایسے کرداروں پر مشتمل ہیں جن کو آپ کا بچہ شاید
جانتا ہو۔

