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ਘਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ: ਮਾਪਪਆਂ ਅਤ ੇਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਪਲਆਂ 
ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਬੱਚਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਹਦਾਇਤਾਂ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। 

 

ਘਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੂੂੰ  ਘਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਲਗਾਤਾਰ ਵਨਤਨੇਮ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲੋਂ ਅਵਿਆਪਕ ਜਾਂ ਵਵਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਹਰ ਬਣਨ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਏ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਨੇਵਹਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਵਬਲਕਲੁ ਜਾਣੂ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹ।ੈ  

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦਾ ਸਕੂਲ ਇਹ ਕਰੇਗਾ: 

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦ ੇਅਵਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਵਜੂੰ ਮਵੇਾਰੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਪਆਂ ਤੇ ਸੂੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆਂ 
ਨੂੂੰ  ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਨੂੂੰ  ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਵੱਚ ਦੱਸੇਗਾ 

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦ ੇਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਵਿੀਆਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਵਾਏਗਾ 

• ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਿਾਰਣ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, 
ਵਨਊਜ਼ਲੈਟਰਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੂੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ 

• ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਔਨਲਾਈਨ ਟੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਬਠੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ 
ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਘਰ ਵਵੱਚ ਕੂੰ ਵਪਊਟਰ ਜਾਂ ਇੂੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਲੂ ਇਹ ਵਵਚਾਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਵਕ 
ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੂੂੰ  ਇਕ ਉਿਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹੌਲ ਪਤਆਰ ਕਰਨਾ 
ਹਰੇਕ ਘਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਵਜੱਥ ੇਵੀ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਸ ਜਗਹਾ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨੂੂੰ  ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਰਵਾਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 
ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਭਜੋਨ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ। ਸਣੌ ਵਾਲੇ ਕਮਵਰਆਂ, ਵਜੱਥ ੇਬੱਚਾ ਸਭ 
ਤੋਂ ਦੂਰ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜਗਹਾਵਾਂ ਚੂੰਗੀਆਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆ ਂਹਨ। 
 

ਇਹ ਉਹ ਜਗਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 
• ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ ੈ

• ਵਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਈੋ ਹੋਰ ਬਾਲਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। 
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ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਪਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਾਅ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਲੋੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ: 

• ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਵਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆ ਂਸਲਾਹਾਂ ਵਾਸਤ ੇਵਡਵਜ਼ਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ 

• ਕੂੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਆਪਣ ੇਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ 

• ਕੂੰਮ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਂਪਾਬੂੰਦੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ 

• ਆਪਣ ੇਅਵਿਆਪਕਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਖੁੱ ਲਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਅਤ ੇਵਕਸ ੇਵਚੂੰਤਾ ਜਾਂ ਮੁੱ ਦੇ ਨੂੂੰ  ਉਠਾਉਣਗੇ 

• ਆਪਣ ੇਸਕੂਲ ਦੇ ਵਵਵਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। 

 

ਪਨਤਨੇਮ ਸਥਾਪਪਤ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ 
ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਨਤਨੇਮ ਵਤਆਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ 
ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵਸੱਵਖਆ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰੇਗਾ। 

ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਦਨ ਨੂੂੰ  ਇਕ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰੋ: 

• ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤ ੇਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅਵਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਵਮਲੇ ਹਨ 

• ਘਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਪਰਬੂੰ ਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤਵਹ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ। 

ਕਸਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵਨਯਮਤ ਛੁੱ ਟੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆ ਂਗਤੀਵਵਿੀਆ ਂਪਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇ
ਜਾਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

ਖਾਣੇ ਦੀਆ ਂਵਸਹਤਮੂੰਦ ਆਦਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰੋ ਅਤ ੇਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ। 

ਸਾਰੇ ਬੱਵਚਆ ਂਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਵਟਆ ਂਲਈ ਸਣੌ ਦ ੇਸਮੇਂ ਦ ੇਵਨਤਨੇਮ ਨੂੂੰ  ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। 

 

ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਪਿਆ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ 
ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵਬਤਾਉਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਨਾਲ 
ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਵਖਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ।ੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਿੀਆ ਵਡਵਜ਼ਟਲ ਚਣੋਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸੂੰਚਾਰ ਦੀ 
ਤਕਨੌਲੋਜੀ ਨੂੂੰ  ਵਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਪਸੂੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ 

• ਵਸਰਫ ਆਪਣ ੇਸਕੂਲ ਜਾਂ ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਸਖਲਾਈ ਦੇ ਵਵਭਾਗ (DET) ਦਆੁਰਾ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਟੂਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਵਰਤਣਾ 

• ਔਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਹ ੋ
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• ਚਿਚਿਟਲ ਚਿਵਾਈਸ ਨ ੂੰ  ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੱੁਲੀਆ ਂਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਚਵੱਿ ਵਰਤਣਾ। 

ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਸੂੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਵਖਆ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਸਲਾਹ (ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਵੱਚ) ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ: 
www.esafety.gov.au 

 

ਪਦਮਾਗੀ ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਵਦਮਾਗੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੂੰ  ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦ ੇਨਵੇਂ ਵਨਤਨੇਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਉਹ ਵਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਹਪਾਠੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਵਮਲਦੇ ਹਨ, ਵਵੱਚ ਢਲਣ ਲਈ ਕਝੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਕਰੇਗਾ – ਉਦਾਸੀ, 
ਵਨਰਾਸ਼ਾ ਅਤ ੇਗੁੱ ਸਾ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਿਾਰਣ ਗੱਲ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ: 

• ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੌਕਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵਕ ਉਹ ਵਕਵੇਂ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤ ੇਜੋ ਉਹ ਕਵਹੂੰਦ ੇਹਨ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੁਣਨਾ 

• ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਵਚੂੰਤਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ 

• ਪੱੁਛਣਾ ਵਕ ਦੂਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦ ੇਬਾਰੇ ਉਹ ਵਕਵੇਂ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਜੇਕਰ ਵਕਸ ੇਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਤੁਹਾਡੀ ਕਈੋ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈੋ ਹੋਰ ਵਚੂੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਨੂੂੰ  ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। 

 

ਵਾਧੂ ਲੋੜ੍ਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਪਚਆਂ ਦੇ ਮਾਪਪਆਂ ਅਤ ੇਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਪਲਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੀਆ ਂਵਾਿੂ ਲੋੜ੍ਾਂ ਹਨ, ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਵਸੱਵਖਆ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਅਵਿਆਪਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। 

DET ਵੈਬਸਾਈਟ (www.education.vic.gov.au/parents) ਦ ੇਮਾਚਪਆਂ ਵਾਲੇ ਸਫੇ ਉੱਤੇ ਘਰੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਚਵੱਿ ਸਚਹਯੋਗ੍ 
ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਚਪਆਂ ਅਤੇ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਚਲਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤ ੇਅੂੰਗ੍ਰੇਿੀ ਚਵੱਿ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। 

ਵੇਰਵੇ ਵਾਲੀ ਗਾਈਡ ਵੀ ਉਪਲਬਿ ਹੈ (ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਵੱਚ) ਵਜਸ ਨੂੂੰ  Understanding learning difficulties for parents: a 

practical guide ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਵੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਵੱਚ ਔਵਖਆਈਆਂ ਵਾਸਤ ੇਵਵਹਾਰਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਸਫਾਰਸ਼ 
ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆਂ ਐਪਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ www.uldforparents.com ਉਪਰੋਂ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

 

ਸਾਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ ਪਗਆਨ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ 
ਵਸੀਵਲਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਪੜ੍ਹ 
ਰਹੇ ਹਨ ਲਈ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਵਸੀਵਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਵੱਚ ਹਨ: 

http://www.esafety.gov.au/
http://www.education.vic.gov.au/parents
http://www.uldforparents.com/
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ਸਾਿਰਤਾ ਅਤ ੇਅੰਕ ਪਗਆਨ: 
ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਸੂੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਵਚਆ ਂਦੇ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੂੰਕ ਵਗਆਨ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਿਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ 
www.education.vic.gov.au ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਲੱਭੋ: get involved in literacy and numeracy 

ਪਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਰੀਪ ੰਗ ਚੈਪਲੰਜ: 
ਇਹ ਚਵੈਲੂੰ ਜ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦ ੇਬੱਵਚਆਂ ਅਤ ੇਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਸਾਲ ਵਗਣ ਕੇ ਵਕਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ 
ਆਪਣੀਆ ਂਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਔਨਲਾਈਨ ਵਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। www.education.vic.gov.au ਉਪਰ 
ਰਵਜਸਟਰ ਕਰੋ। ਲੱਭੋ: premiers reading challenge 

ਘਰ ਪਵੱਚ ਪਹਸਾਬ ਅਤ ੇਅੰਕ ਪਗਆਨ: 
ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸੂੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਅੂੰ ਕ ਵਗਆਨ ਦ ੇਹੁਨਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਵਕਸਤ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਵਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ www.education.vic.gov.au ਉਪਰੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੱਭੋ: 
mathematics and numeracy at home 
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