तपाईंको बच्चालाई स्कूल सरु
ु गिभ तयार गर्दै (अभर्र्ावकहरूको लागग)

स्कूल सुरू गर्ु अघि, तपाईंको बच्चालाई यी कुराहरू आफै गर्ु ससक्र् सहयोग गर्ुहोस ्:

आत्मनिर्भर
(Independence)

बोल्िे र सुन्िे
(Speaking and
Listening)

•
•
•

आफै खार्ा खार्े
उर्ीहरूको हात धुर्े
सामार् समलाउर्े, सफा गर्े

• लग
ु ा आफै लगाउर्े र फुकाल्र्े
• शौचालय (toilet)जार्े
• टिश्युको प्रयोग गरे र र्ाक सफा गर्े

तपाईंको बच्चाहरुले जब स्कूल सरू
ु गर्ु र् भाषाको राम्रो विकासले गर्ाु तपाईंको बच्चालाई
स्कूलमा िुलसमल हुर् र प्रगघत गर्ु मद्र्त गर्ु र्। सकेसम्म तपाईंको बच्चासँग तपाईंको
आफ्र्ो मात ृ भाषामा बोल्र्ुहोस ् । र्ै घर्क कुराहरूको बारे मा उर्ीहरुसँग कुराकार्ी गर्ह
ु ोस ् र
उर्ीहरूलाई यो बारे मा के सोच्र्र् त्यो पघर् बताउर् टर्र्ुहोस ्।
तपाईंको बच्चाहरुले भाषाको सीपहरू विकास गर्ै गर्ाु उर्ीहरुले अरुसँग पालो गर्ै र बाँडरे
समल्र्ै खेल्र् ससकाउर्को लागग गीत, ताल र अन्य बोल्र्े र सुन्र्े खेलहरू उत्तम तररकाहरू
हुर् ् ।
आफ्र्ो बच्चासँग कथा भन्र्े र पालैपालो ककताब पढ्र्े गरे र रमाईलो गर्े सजजलो तररकाले
घतर्ीहरूको सोचाइ र भाषाको ससप विकास गर्ु र् ।

कथाहरु
सुन्िे/सुिाउिे
(Sharing Stories)

िम्बरहरु र गन्िे /
गणिा गिे
(Numbers and
Counting)

तपाईंको स्थार्ीय पस्
ु तकालयमा जार्ह
ु ोस Join your local library for free र त्यहाँ
घर्:शुल्क सर्स्य बन्र्ुहोस ् अघर् गचत्र र कथाको ककताबहरू सलर्ुहोस । गचत्रहरुको बारे मा
तपाईंको बच्चासँग कुरा गर्ह
ु ोस ्। उर्ीहरूलाई प्रश्र्हरू सोध्र्ुहोस ् जस्तै "के घतमी
केिालाई र्े ख्न सक्र्ौ? ऊ के गरररहे को र्?"; "घतमीले गचत्रमा कघतििा चरा र्े ख्न सक्र्ौ?"
"अब घतमीलाई के हुर्ेर् जस्तो लाग्र्?" तपाईको मात ृ भाषा िा अंग्रेजी भाषा र्ब
ु ै प्रयोग
गर्ह
ु ोस ्। थप जार्कारीकोको लागग, "तपाईंको बच्चासँग पढ्र्ु" हे र्ह
ु ोस ् (विसभन्र्
भाषाहरूमा बुकट्रस्ि (The BookTrust )बाि घर्: शुल्क उपलब्ध र्र् ् )।

तपाईंको बच्चासँग गणर्ा गर्े (गन्र्े) अभ्यास गर्ह
ु ोस ्। "कघत ििा/कघत जर्ा ...?"
प्रश्र्हरू सोध्र्ुहोस ्, उर्ाहरणका लागग "घतमी कघतििा हाँस र्े ख्न सक्र्ौ?" र उत्तर खोज्र्को
लागग आफ्र्ो बच्चा सँगै गणर्ा गर्ह
ु ोस ्।
िररपरी र्म्बरहरू खोज्र्ुहोस ् - िरहरूमा, पसलहरूमा, सडक संकेतहरूमा - र आफ्र्ो
बच्चासँग ती र्म्बरहरुको बारे मा कुरा गर्ह
ु ोस ् - कुर्ै पघर् भाषामा !
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तपाईंको बच्चालाई बबद्यालय सरु
ु गिभ तयार गर्दै (अभर्र्ावकहरूको लागग)

ववकल्पहरु
बिाउिे

सार्ा बच्चाहरूले उर्ीहरूलाई के गर्ु मर्पर्ु र् भर्ेर उर्ीहरुलाई र्ै सोध्र्ा उर्ीहरुलाई बढी
आत्मविश्िास महसुस हुन्र्। तपाईं उर्ीहरुलाई र्ई
ु चीजहरूको साधारण विकल्प प्रस्ताि
गरे र सहयोग गर्ु सक्र्ुहुन्र्, जस्तै "घतमी खेल खेल्र् चाहन्र्ौ कक यो कथा मसँग पढ्र्
चाहन्र्ौ ?"

(Making Choices)

खार्ाको समयमा पघर् यसले काम गर्ु र्। तपाईं "गाजर जस्िक िा काँक्रोको िुक्रा" सोध्र्
सक्र्ुहुन्र्? िा भन्र्ुहोस ् " घतमी आफ्र्ो ब्रेड सकेपघर् एउिा स्याउ खार् चाहन्र्ौ कक
सुन्तला खार् चाहन्र्ौ ?" यसले तपाईंको बच्चालाई उर्ीहरूको खार्ाको बारे मा र्र्ौि गर्ु
(व्यिजस्थत) मद्र्त गर्ु र्।

राम्रो मोिर
सीप

तपाईंको बच्चालाई सुरक्षित कैं ची प्रयोग गर्ु (तपाईंले सुपररिेिण गर्प
ु र्ेर्!) िा प्ले डोह
(Play-doh), डुप्लो (Duplo) खेल्र् टर्र्ुहोस र िरे लु गघतविगधहरु जस्तै िर बर्ाउर्े
ब्लकहरूसँग खेल्र् र खार्ा पकाउर्े िा बगैंचा बर्ाउर्े जस्ता खेलहरुमा संलग्र् हुर्
टर्र्ुहोस ्। यस्ता खेलहरु शजक्त घर्यन्त्रण गर्ु , कौशल र समन्ियको विकास गर्ु,
सससाकलम राम्रोसँग समाउर् मद्र्त गर्े राम्रो तररकाहरू हुर् ् ।

(Fine motor
Skills)

तपाईंको बच्चालाई क्रेयन्स (Crayons), चक, पेन्िहरू, जस्िकहरू र पेन्िब्रस प्रयोग गरे र
बालुिा िा पार्ीमा उर्ीहरुको भािर्ा व्यक्त गर्ु टर्र्ुहोस ्।

आईप्याडहरू,
ट्याब्लेटहरू,मोबाइल
फोि, एप्सहरु
(iPads, tablets,
mobile phones,
Apps)

धेरै बच्चाहरू ट्याब्लेि र अन्य उपकरणहरूमा खेलहरू खेल्र् मर् पराउँ र्र् ्। तपाईंको
बच्चा कुर् खेलहरू खेल्र्ै र् भर्ेर घर्जश्चत गर्ह
ु ोस र घतर्ीहरूले खेल्र्े समय सीसमत गर्े
प्रयास गर्ह
ु ोस ्। तपाईंको बच्चाले अरुसँग खेल्र्े समय लगायत अरु गघतविगधहरूको पघर्
अर्ुभि गर्ु महत्िपूणु र् । तपाईं यहाँ here अर्लाइर् सुरिा को बारे मा थप जार्कारी
पाउर् सक्र्ुहुन्र्।
यार् गर्ह
ु ोस ् कक युट्युब (YouTube) को उमेर ससमा १३ बषु हो । बच्चाहरुको YouTube
पाररिाररक अर्क
ु ू ल र सार्ा बच्चाहरूको लागग अगधक उपयक्
ु त हुन्र्

भलङ्कहरु
(Links)

धेरै भाषामा गीत र कविताको लागग, यहाँ जार्ुहोस Mama Lisa . YouTube Kids
The BookTrust – तपाईंको बच्चासंग पढ्र्े बारे मा जार्कारी
Bilingual Quick Tips - National Literacy Trust (धेरै भाषाहरुमा)
Tips for Technology for 0-3 सार्ा बच्चाहरूको लागग सल्लाहहरू 3-5 year old
Hampshire Libraries – घर्:शुल्क सर्स्य बर्ेर ककताबहरु सापिी सलर्को लागग
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