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ਇੱਕ ਅਜਜਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਜਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਜਹੜਾ ਦੋ ਜਾਂ ਉਸ 
ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਸੱਖੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ 
ਗਾਇਡ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੋਜ ਤੇ ਅਧਾਰਤ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। 

ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬਾਦ ਜਵੱਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਵੱਚ ਸਫਲ 
ਹੋਣ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਮ ਸੰਦ ਹੈ। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਜਸੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੋ ਤੋਂ 
ਵੀ ਵੱਧ ਜਸੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਧਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ 
ਜਬਹਤਰ ਜਨਿੁੰ ਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਜਚਆਂ ਜਵੱਚ, ਜਕਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ, 
ਇਸ ਦੀ ਜਜਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ: 

 f  ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਜਦਮਾਗ ਨੰੂ ਜਬਹਤਰ ਜਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ।

 f  ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਜਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਜਆਦਾ ਮਜਬੂਤ  
ਬੰਧਨ ਹੋਣ ਦੀ। 

 f   ਸੰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਬਹਤਰ ਜਨਿੁੰ ਨਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ। 

 f  ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਜਬਹਤਰ ਜਤਆਰ ਹੋਣ ਦੀ।

ਦ ੋਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਸੱਖਣਾ ਜਕਸ ੇਵੀ ਉਮਰ 
ਤ ੇਵਾਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਜਵੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣਾ ਜਸੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਸੱਖਣਾ ਜਕਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਤੇ (ਜਨਮ 
ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਜਵੱਚ) ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਤਾਵਰਨਾਂ (ਘਰ ਜਵੱਚ, ਡੇਕੇਅਰ ਜਵੱਚ, ਸਮਾਜ ਜਵੱਚ) ਜਵੱਚ ਵਾਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਬਾਲਕ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਸੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੱਜਚਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਮਰ ਤੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਲ ਿੱਥਰਾਂ ਤੇ ਿਹੁੰ ਚਦੇ ਹਨ। 
ਿਰ ਇਹ ਆਸ ਨਾ ਕਰੋ ਜਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਨਿੁੰ ਨਤਾ ਦੇ ਸਤਰ 

ਤੱਕ ਿਹੁੰ ਚ ਜਾਏਗਾ ਜਜਸ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਬਣਨ ਜਵੱਚ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ! 

ਅਜਧਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਕ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਸੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ 
ਉਮਰ ਤੋਂ ਿਜਹਲਾਂ ਹੈ। ਬੱਜਚਆਂ ਲਈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਸੱਖਣਾ ਜਜਆਦਾ ਅਸਾਨ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੱਜਚਆਂ ਦਾ ਸੰਿਰਕ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ-ਜਿਤਾ ਦੋੇ  

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਅਜਾਤ ਬੱਚਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਦੀਆਂ ਅਵਾਜਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਜਦਮਾਗ ਨੰੂ ਦੋ 
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਸੱਖਣ ਲਈ ਜਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
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ਬੱਚ ੇਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਕਵੇਂ ਜਸੱਖਦ ੇਹਨ
ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਸੱਖਣ ਜਵੱਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਅਜਭਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਅਵਸਰ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਸੱਖ ਜਰਹਾ 
ਹੈ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਭਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। 

ਬਾਲਗਾਂ ਨੰੂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਨਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਸੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਜਚਆਂ ਨੰੂ ਸਕ੍ੀਨਾਂ (ਟੈਲੀਜਵਜਨ, ਕੰਜਿਊਟਰ 
ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ੌਜਨਕ ਗੇਮਾਂ) ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਜਬਠਾਉਣ ਦੀ ਜਸਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੱਜਚਆਂ ਨੰੂ ਅਜਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ (ਉਦਹਾਰਣ ਲਈ ਕਿੜੇ ਆਜਦ ਿਾਉਣਾ, ਖੇਡਣਾ, ਿਾਰਕ ਜਾਣਾ) ਜਵੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਜਹੜੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਭਾਜਵਕ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਭ 
ਤੋਂ ਉਤੱਮ ਅਜਧਆਿਕ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੀ ਿਜਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 
ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। 

ਬੱਚੇ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਸੱਖਦੇੇ ਹਨ ਜਦੋਂ 
ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਉਹ ਅਕਸਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਜਭਆਸ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਬੱਚੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਸੱਖਦੇ ਹਨ ਜਜਹੜੇ 
ਿ੍ਵਾਹਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਜਹੜੇ ਹਰ 
ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 

ਉਹ ਕਾਰਕ ਜਜਹੜ ੇਤਹੁਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੀ ਦਸੂਰੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਜਸੱਖਣ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦ ੇਹਨ

f ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨੁਭਵ 

f  ਜਸੱਖਣ ਦਾ ਢੰਗ 

f ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ

f  ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿ੍ਤੀ ਰਵੱਈਆ

f ਜਸੱਖਣ ਲਈ ਿ੍ੇਰਣਾ  

f  ਬਾਲਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ  
ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 

f  ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਜਵੱਚ ਗੱਲ 
ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

1. ਇੱਕ ਮਾਤਾ-ਜਿਤਾ- ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ: ਇੱਕ ਮਾਤਾ-ਜਿਤਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ  
ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ; ਦੂਸਰਾ ਮਾਤਾ-ਜਿਤਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਬੋਲਦਾ ਹੈ।

2. ਇੱਕ ਸਥਾਨ - ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ: ਘਰ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; 
ਦੂਸਰੀ ਜਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੇਕੇਅਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਵੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

3. ਇੱਕ ਗਤੀਜਵਧੀ - ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ: 
     a.  ਦੋਵੇਂ ਮਾਤਾ-ਜਿਤਾ ਜਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 

     b.  ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਘਰ ਜਵੱਚ ਅਕਸਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਰ ਦੂਸਰੀ 
ਸਮਾਜ ਜਵੱਚ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਤੀਜਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ (ਉਦਹਾਰਣ ਲਈ ਹਫਤੇ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਏਬ੍ੇਰੀ ਜਵੱਚ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਵੱਚ ਸਟੋਰੀ ਟਾਇਮ)।
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ਉਹ ਜਵਕਲਿ ਚੁਣੋ ਜਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਜਰਵਾਰ ਲਈ  
ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮਜਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ



ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕ ੇਜਜੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚ ੇਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਸੱਖਦੇ ਹਨ
ਜਨਮ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਸੱਖਣਾ (ਸਮਕਾਲੀ ਜਸੱਜਖਆ):
ਕੁਝ ਬੱਚੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਿਜਹਲਾਂ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਸੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 
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"ਮੇਰੀ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਮਾਰੀਆ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਿੈਜਨਸ਼ ਅਤੇ ਫ੍ੇਂਚ ਜਸੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੈਜਨਸ਼ 
ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਤਾ ਉਸ ਨਾਲ ਫ੍ੇਂਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 

18 ਮਹੀਨੇ ਤੇ, ਮਾਰੀਆ ਕੋਲ 30 ਸ਼ਬਦ ਹਨ : 15 ਸਿੈਜਨਸ਼ ਜਵੱਚ ਅਤੇ 15 ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦ ਫ੍ੇਂਚ ਜਵੱਚ। ਇਸ 
ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਗਲਤੀਆਂ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਰ ਇਹ ਸੁਭਾਜਵਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਸੱਖੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜਕ ਉਹ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਫ੍ੇਂਚ ਅਤੇ ਸਿੈਜਨਸ਼ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਹੈ। 
ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਜਕ ਇਹ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਜੋ ਜਕ ਜਜਆਦਾਤਰ ਸਿੈਜਨਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਨ 
ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਮਜੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਫ੍ੇਂਚ ਅਤੇ ਸਿੈਜਨਸ਼ 
ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
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ਿਜਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਸੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਸੱਖਣਾ (ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਜਸੱਜਖਆ):

ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਸੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਮਤੌਰ ਤ ੇ3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਡੇਕੇਅਰ ਜਵੱਚ, ਸਕੂਲ ਜਵੱਚ, ਜਾਂ ਿਜਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸ ਰਾਹੀਂ ਜਸੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

"ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਚੇਨ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਘਰ ਜਵੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮੈਂਡੇਜਰੰਨ ਜਵੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਿੰਜ 
ਮਹੀਨੇ ਿਜਹਲਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਡੇਕੇਅਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਜਥੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੰੂ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸੱਖ 
ਜਰਹਾ ਹੈ। 

ਸ਼ੁਰੂ ਜਵੱਚ, ਚੇਨ ਡੇਕੇਅਰ ਜਵੱਚ ਮੈਂਡੇਜਰੰਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਸੀ। ਿਰ ਅਜਧਆਿਕਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਡੇਜਰੰਨ 
ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ ਡੇਕੇਅਰ ਜਵੱਚ ਉਸ ਨੰੂ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4 
ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੁਿ ਜਰਹਾ। ਘਰ ਜਵੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਾਇਮ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਜਹੰਦਾ। 

ਅਜਧਆਿਕਾਂ ਜਚੰਤਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਕਉਂਜਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿਤਾ ਸੀ ਜਕ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ 
ਜਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੰੂ ਜਕਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਸੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਜਚਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੌਨ ਅਵਧੀ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਜਹੜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਜਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਿਤਾ 
ਸੀ ਜਕ ਮੈਂਡੇਜਰੰਨ ਜਵੱਚ ਚੇਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ 
ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਤੋਂ 6 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਕਾਂ ਜਵੱਚ 
ਬੋਲਦਾ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਜਦਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਅਜਧਆਿਕ ਨੇ ਦੇਜਖਆ 
ਹੈ ਜਕ ਉਸ ਨੇ "ਹਾਏ, ਬਾਏ, ਕਾਓ, ਕੈਟ, ਬਲੂ, 
ਈਟ, ਥਰਸਟੀ" ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਾਕ 
(ਉਦਹਾਰਣ ਲਈ "ਡੋਂਟ ਨੋ", "ਵੌਟਸ ਜਦਸ") 
ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਸਾਜਰਆਂ ਨੰੂ 
ਿਤਾ ਹੈ ਜਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਸੱਖਣ ਜਵੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ 
ਲਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਿਰ ਅਸੀਂ 
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਕ, ਜਲਦੀ ਹੀ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੰੂ 
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਸਕੇਗਾ।"

ਹਰ ਿਜਰਵਾਰ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਿਜਰਵਾਰਕ ਜੀਵਨ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ 
ਸਜਥਤੀ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਜਵਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸੱਜਭਅਤਾ ਅਤੇ 
ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 
ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਿਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਜਟਕੇ ਰਹੋ। 
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਜਰਵਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ !



ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦ ੋਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਸੱਖਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਕੀ ਆਸ 
ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ਘਰ ਜਵੱਚ 2 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਸੱਖਣਾ ਛੋਟੇ ਬੱਜਚਆਂ ਜਵੱਚ ਿਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਜਸਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਿਰ, ਯਾਦ 
ਰੱਖੋ ਜਕ ਬੱਜਚਆਂ ਨੰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਲਈ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਜਭਆਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਾਤਾ-ਜਿਤਾ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫ੍ੇਂਚ ਿ੍ਵਾਹਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਿਜਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਵਾਂ) ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ 
ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸੱਖਣਾ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੰੂ ਘਟੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਜਸੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਜਬਹਤਰ ਹੈ। ਿਜਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਚੰਗੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਡੇਕੇਅਰ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਮਾਜਜਕ ਿ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਜਵੱਚ ਜਜਆਦਾ 
ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਸੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਅਜਧਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਸੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ 
ਜਸੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਜਆਦਾ ਜਿਛੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਿਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ 
ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ ਦੇਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇੱਕ 
ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀਜਮਤ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਿਜਰਵਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਦੱਸਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣ ਸਕਣ ਦੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਸੱਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬੱਜਚਆਂ ਲਈ ਸੁਭਾਜਵਕ ਹੈ:

 f  ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਦਸੂਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜਜਆਦਾ ਵਰਤਣਾ। ਇਹ ਉਸ ਵਲੇੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਹੁਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਜਜਆਦਾ ਵਾਰੀ 
ਸਣੁਦਾ ਅਤ ੇਬਲੋਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਅਤ ੇਤਹੁਾਡਾ ਸਾਥੀ ਦ ੋਵੱਖਰੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਲੋਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ "ਇੱਕ ਮਾਤਾ-ਜਿਤਾ – ਇੱਕ 
ਭਾਸ਼ਾ" ਵਾਲੀ ਿਹੰੁਚ ਤਹੁਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੀ ਦਵੋੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਕਾਫੀ ਅਜਭਆਸ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ 
ਕਰਕ ੇਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਘਰ ਦ ੇਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਲੋੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਸੈਲਾ ਕਰੋ ਜਕ ਤਸੁੀਂ ਿਜਰਵਾਰ ਅਤ ੇਦਸੋਤਾਂ ਦ ੇਨਾਲ 
ਜਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਗੋ।ੇ

 f  ਦਵੋੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ੋਵਾਕ ਜਵੱਚ ਜਮਲਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਿਜਰਵਾਰਾਂ ਜਵੱਚ, ਬਾਲਗ 
ਅਤ ੇਬੱਚ ੇਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦ ੇਜਵੱਚ ਅਗ ੇਜਿੱਛ ੇਫਰੇ ਬਦਲ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਦ ੋਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਅਗ ੇਜਿੱਛ ੇਫਰੇ 
ਬਦਲ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ "ਇੱਕ ਮਾਤਾ-ਜਿਤਾ – ਇੱਕ ਗਤੀਜਵਧੀ" ਵਾਲੀ ਿਹੰੁਚ ਨੰੂ ਵਰਤਣਾ ਸਹਾਇਕ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 
ਤਸੁੀਂ ਆਿਣ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਦ ੋਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਮਲਾਉਂਦ ੇਹੋਏ ਸਣੁ,ੋ ਤਾਂ ਆਿਣ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਦਓ। ਦ ੋਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 
ਜਵੱਚ ਅਗ ੇਜਿੱਛ ੇਫਰੇ ਬਦਲ ਕਰਕ ੇਜਿਛਤੇਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 

 f  ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਸਾਰ ੇਜਨਯਮ ਜਸੱਖ ਲੈਣ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਗਲਤੀਆ ਂਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤਹੁਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀਆ ਂਕਰਦਾ 
ਹੈ (ਅਤ ੇਅਜਜਹਾ ਹਏੋਗਾ), ਤਾਂ ਕਵੇਲ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਜਬਹਤਰ ਵਾਕ ਵਰਤ ਕ ੇਵਾਿਸ ਦਹੋਰਾਓ। 

 f  ਿਜਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਆੁ ਦਣੇਾ। ਜਜਵੇਂ ਜਜਵੇਂ ਬੱਚ ੇਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਜਵੱਚ ਜਬਹਤਰ ਹੰੁਦ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ 
ਉਹ ਆਿਣੀ ਿਜਹਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ। ਜੇ ਤਹੁਾਡ ੇਬੱਚ ੇਨੇ ਡਕੇਅੇਰ ਜਾਂ ਸਕਲੂ ਸ਼ਰੁ ੂਕਰ ਜਲਆ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਵੀ ਘਰ ਜਵੱਚ ਆਿਣ ੇਬੱਚ ੇਦ ੇਨਾਲ ਆਿਣੀ ਿਜਹਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦ ੇਰਹੋ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਜਰਵਾਰਕ ਜੀਵਨ, 
ਿਰੰਿਰਾਵਾਂ ਅਤ ੇਸਜਭਆਚਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਿਰੂਨ ਜਹੱਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਿਜਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਆੁ ਜਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 
ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਦੀ ਿਛਾਣ ਦੀ ਅਨੁਭਤੂੀ ਤ ੇਿ ੈਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਿਣ ੇਿਜਰਵਾਰ ਅਤ ੇਸਮਾਜ ਦ ੇਨਾਲ ਆਿਣੀ ਿਜਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਜਵੱਚ ਗਤੀਜਵਧੀਆ ਂਦੀ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਓ। ਆਿਣ ੇਬੱਚ ੇਦੀ ਤਹੁਾਡੀ ਿਜਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਦੀਆ ਂਕਜੋਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨੰੂ "ਹਾਈ 
ਫਾਇਵ”, "ਇੱਕ ਜੱਫੀ" ਜਾਂ "ਮਨੰੂੈ ਤਨੰੂੈ ਕਨੈਟਨੋੀਜ਼ ਬਲੋਦ ੇਹੋਏ ਸਣੁਨਾ ਬਹਤੁ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ",ਵਰਗੀ ਜਟੱਿਣੀ ਦ ੇਕੇ 
ਿਰੁਸਕਾਰ ਜਦਓ। 

ਯਾਰ ਰੱਖੋ, ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਸੱਖਣ ਜਵੱਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਅਜਭਆਸ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਘਰ ਜਵੱਚ ਆਿਣੀ ਿਜਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਵਾਂ) 
ਵਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਜਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਜਵਕਸਤ ਕਰਨ ਜਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਿੜ੍ਹੋ, ਖੇਡੋ ਅਤੇ ਗਾਓ।
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ਦ ੋਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਸੱਖਣ ਦ ੇਲਾਭ  
ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਸੱਖਣਾ ਜਦਮਾਗੀ ਕਸਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ; ਇਹ ਜਦਮਾਗੀ ਤਾਕਤ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਧਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀ 
ਹੋਣਾ ਜਦਮਾਗ ਨੰੂ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਜਧਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਵੱਚ।  

6   

ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਸੱਖਣ ਵਾਲੇ:

f  ਬੱਜਚਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ 
ਜਬਹਤਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ

f  ਬੱਚੇ ਿੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਜਲੱਖਣ ਜਵੱਚ ਜਬਹਤਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ 

f  ਬੱਚੇ ਜਜਆਦਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
f  ਬੱਜਚਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ 

ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਜਬਹਤਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ 

      f  ਬੱਜਚਆਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਜਜਆਦਾ ਤੀਬਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ 
      f ਬੱਚੇ ਸਮੱਜਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਜਵੱਚ ਜਬਹਤਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ 

               f  ਬੱਜਚਆਂ ਦੇ ਜਜਆਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣਨ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ  
               f  ਬੱਜਚਆਂ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਜਵੱਚ ਅਗੇ ਜਬਹਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ 

ਜਮਲਦੀਆਂ ਹਨ



ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ 

7

ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਿਣੀ ਿਜਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ 

f  ਆਿਣ ੇਬੱਚ ੇਦ ੇਨਾਲ ਆਿਣੀ ਿਜਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤਹੁਾਡ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 
ਮਾਡਲ ਜਦੰਦਾ ਹੈ। ਤਸੁੀਂ ਜਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਜਜਆਦਾ ਜਬਹਤਰ ਸਮਝਾ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਜਜਆਦਾ ਜਜਟਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ 
ਸਕਦ ੇਹ,ੋ ਚਟੁਕਲੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਸਵਾਲ ਿੁੱਛ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇਆਿਣੀ ਿਜਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ ਜਜਆਦਾ 
ਸਭੁਾਜਵਕ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

f  ਆਿਣੀ ਿਜਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦ ੇਰਹੋ, ਜੇ ਤਹੁਾਡ ੇਬੱਚਾ ਡਕੇਅੇਰ ਜਾਂ ਸਕਲੂ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰ ਜਦੰਦਾ 
ਹੈ ਅਤ ੇਉਸ ਵਲੇੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਸੂਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ ਜਵਾਬ ਦਣੇ। 

f  ਜਦੋਂ ਤਹੁਾਡਾ ਬੱਚਾ ਡਕੇਅੇਰ ਜਾਂ ਸਕਲੂ ਸ਼ਰੁ ੂਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਧਆਿਕ ਦ ੇਨਾਲ ਆਿਣੀ ਿਜਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਜਵੱਚੋਂ ਕਝੁ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ੋਜਜਹੜ ੇਤਹੁਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਰੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦ ੇਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਉਦਹਾਰਣ ਲਈ "ਵਟੌਰ", "ਹਰਟ", "ਿਟੌੀ")। ਇਹ ਅਜਧਆਿਕ ਨੰੂ ਤਹੁਾਡ ੇਬੱਚੇ 
ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

f  ਆਿਣ ੇਬੱਚ ੇਦ ੇਨਾਲ ਆਿਣ ੇਿਜਰਵਾਰ ਅਤ ੇਆਿਣੀ ਸੱਜਭਅਤਾ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਲੀਆ ਜਾਂ ਬੀਤੀਆਂ 
ਿਜਰਵਾਰਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤ ੇਿਰੰਿਰਾਗਤ ਸੰਗੀਤ, ਕਿਜੜਆ ਂਜਾਂ ਭਜੋਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਆਿਣੀ ਿਜਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ ਜਕਤਾਬਾਂ ਿੜ੍ਹੋ 

f  ਅਕਸਰ ਜਕਤਾਬਾਂ ਿੜ੍ਹ।ੋ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਿਣੀ ਿਜਹਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ ਿੜ੍ਹ ਕ ੇਸਣੁਾਓ।

f  ਉਹ ਕਹਾਣੀਆ ਂਸਣੁਾਓ ਜਜਹੜੀਆ ਂਤਸੁੀਂ ਬੱਚ ੇਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਿਣੀ ਿਜਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ ਜਸੱਖੀਆ ਂਸੀ। 
ਜਕਤਾਬਾਂ ਅਤ ੇਕਹਾਣੀਆ ਂਸਣੁਾਉਣਾ ਬੱਜਚਆ ਂਨੰੂ ਸਣੁਨ , ਸਚੋਣ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤ ੇਿੜ੍ਹਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੰੂ 
ਜਵਕਸਤ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

f  ਜਕਤਾਬਾਂ ਜਵਚਲੀਆ ਂਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰ।ੋ ਇੰਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਰ ੇਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤਹੁਾਡਾ ਬੱਚਾ 
ਤਹੁਾਡੀ ਿਜਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਜਸੱਖੇਗਾ।

f  ਘਰ ਜਵੱਚ ਿੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਕਾਜਮਕ ਬਕੁਾਂ, ਰਸਾਲੇ, ਸੀਰੀਅਲ ਦ ੇਡੱਬ)ੇ ਰੱਖੋ।

f  ਲਾਇਬ੍ਰੇੀ ਕਾਰਡ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰੋ ਅਤ ੇਅਕਸਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇੀ ਜਾਓ। ਜਕਤਾਬਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ 
ਉਿਲਬਧ ਹਨ। 

ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਿਣੀ ਿਜਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ ਖੇਡੋ ਅਤੇ ਗਾਓ

f  ਜਦੋਂ ਤਹੁਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖਡੇਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਿਣੀ ਵਾਰੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ, ਜਨਰਦਸ਼ੇਨਾਂ ਦਾ ਿਾਲਣ ਕਰਨਾ 
ਅਤ ੇਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਿਜਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਵਰਤਣਾ ਜਸੱਖਦਾ ਹੈ। 

f  ਆਿਣ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਮਨੋਰੰਜਕ ਗਤੀਜਵਧੀਆ ਂਜਵੱਚ ਉਸਦੀ ਿਜਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਦ ੇਮਕੌ ੇਦਣੇ ਲਈ ਦਸੋਤਾਂ 
ਅਤ ੇਿਜਰਵਾਰ ਦ ੇਨਾਲ ਜਮਲੋ। 

f  ਆਿਣੀ ਿਜਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ ਿਰੰਿਰਾਗਤ ਗਾਣ ੇਗਾਓ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਾਓ ਅਤ ੇਗਾਜਣਆ ਂਦ ੇਜਿੱਛੇ  
ਦ ੇਮਤਲਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

f  ਆਿਣੀ ਿਜਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਦਵੋੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਗਾਣ ੇਅਤ ੇਸੰਗੀਤ ਨੰੂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਣੁ।ੋ ਬੱਚ ੇਦਹੁਰਾਉਣ ਤੋਂ 
ਜਸੱਖਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਉਸ ਨੰੂ ਿਸੰਦ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

f  ਕਮਯਜੂਨਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇੀਆ ਂਜਵੱਚ ਬੱਜਚਆ ਂਦ ੇਅਜਜਹੇ ਿ੍ਗੋਰਾਮ ਲੱਭ ੋਜਜਹੜ ੇਤਹੁਾਡੀ ਿਜਹਲੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ ਗਤੀਜਵਧੀਆ ਂਿਸ਼ੇ ਕਰਦ ੇਹਨ। 



ਸਾਧਨ
ਿ੍ੀਸਕਲੂ ਸਿੀਚ ਐਡਂ ਲੈਗਏੁਜ ਿ੍ਗੋਰਾਮ (Preschool Speech and Language Program): ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਚਾਰ 
ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਚੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਿਣੇ ਸਥਾਨਕ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ।  
www.children.gov.on.ca/htdocs/English/topics/earlychildhood/speechlanguage/locations.aspx

ਮਜਨਸਟਰੀ ਆਫ ਜਚਲਡਰਨ ਐਡਂ ਯਥੂ ਸਰਜਵਜਸਜ਼ (Ministry of Children and Youth services): ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਮੀਲ 
ਿੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਜਸੱਖਣ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 16 ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਦੀ ਹੈ।  
www.children.gov.on.ca/htdocs/English/topics/earlychildhood/speechlanguage/index.aspx

ਜਨਿੀਜਸੰਗ ਜਡਸਟਜ੍ਕਟ ਜਡਵਲੇਿਮੈਂਟਲ ਸਕੀ੍ਨ (Nipissing District Developmental Screen (NDDS)): ਇਸ 
ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਤੇ ਬਾਲਕਾਂ ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਜਚਆਂ ਲਈ ਜਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵੀਧੀਆਂ ਲਈ ਨੁਸਖੇ ਉਿਲਬਧ ਹਨ। 
ਜਾਂਚ ਸੂਚੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫ੍ੇਂਚ, ਸਿੈਜਨਸ਼, ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਜਵਅਤਨਾਮੀ ਜਵੱਚ ਉਿਲਬਧ ਹਨ। www.ndds.ca/ontario.html

ਬਸੈਟ ਸਟਾਰਟ ਜਰਸਰੋਸ ਸੈਂਟਰ (Best Start Resource Centre) : ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਮਾਤਾ-ਜਿਤਾ ਲਈ ਸਾਧਨ ਿੇਸ਼ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਹਨ। www.beststart.org/resources/hlthy_chld_dev/index.html

 f   ਗ੍ਇੰੋਗ ਐੱਿ ਇੰਨ ਏ ਜਨਯ ੂਲੈਂਡ (Growing up in a new land): ਨਵੇਂ ਆਏ ਮਾਤਾ-ਜਿਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਇਡ। 
ਿੰਨ 16- 18 ਦੇਖੋ। 

 f   ਲਰਜਨੰਗ ਟ ੂਿਲੇ ਐਡਂ ਿਲੇਇੰਗ ਟ ੂਲਰਨ (Learning to Play and Playing to Learn): ਵੌਟ ਫੈਮੇਲੀਜ਼ ਕੈਨ ਡੂ। 
ਸਕੂਲ ਲਈ ਜਤਆਰੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੰਨਾ 14 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਦੇਖੋ। 

ਬਾਈਜਲੰਗਅੁਲ ਮੰਕੀਜ਼ (Bilingual monkeys): ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਬੱਜਚਆਂ ਨੰੂ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਚਾਰ 
ਅਤੇ ਿ੍ੇਰਣਾਵਾਂ (ਿਾਗਲ ਹੋਏ ਜਬਨਾਂ) www.bilingualmonkeys.com/my-materials/

ਮਲਟੀਜਲੰਗਅੁਲ ਜਲਜਵੰਗ (Multilingual living): ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ 
ਜਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਿਣੇ ਬੱਜਚਆਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਜਸੱਖਣ ਜਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਜਕਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। www.multilingualliving.com/

Fédération des parents francophones de Colombie-
Britannique: ਅਲਿਸੰਜਖਅਕ ਥਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱਜਚਆਂ ਦੇ ਜਵੱਚ 

ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਵਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਜਲਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ। 
http://developpement-langagier.fpfcb.bc.ca/en

ਓਨਟਾਜਰਓ ਅਰਲੀ ਯੀਰਜ਼ ਸੈਂਟਰ (Ontario Early Years 
Centre): ਅਰਲੀ ਯੀਰਜ਼ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਜਦੀਕੀ  
ਸਥਾਨ ਲੱਭਣ ਲਈ  
www.oeyc.edu.gov.on.ca/locations/index.aspx

ਓਨਟਾਜਰਓ ਿਬਜਲਕ ਹੈਲਥ ਯਜੁਨਟ (Ontario Public Health 
Units): ਿਬਜਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਤੱਕ ਿਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਸਮਾਜ 

ਜਵੱਚ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਜਰਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ। 
www.health.gov.on.ca/en/common/system/ 
services/phu/locations.aspx
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ਆਭਾਰ 
ਬੈਸਟ ਸਟਾਰਟ ਜਰਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਸਾਧਨ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਜਲੱਖਣ ਲਈ ਰੌਕਸੈਨ ਬੇਲੈਂਜਰ, ਸਿੀਚ 
ਐਡਂ ਲੈਗੁਏਜ ਿੈਥੌਲੇਜਜਸਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਜੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਧਨ ਦੇ ਜਵਕਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਵੇਸ਼ ਜਦੱਤਾ 
ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ :

 f  ਅਲਕਾ ਬਰਮਨ, ਅਰਲੀ ਜਲਟਰੇਸੀ ਸਿਸ਼ੈਜਲਸਟ, ਜਹਊਮਨ ਸਰਜਵਜਸਜ਼, ਿੀਲ ਰੀਜਨ

 f  ਡਾਰਲੀਨ ਓਰੀਓਰਡਨ, ਸਿੀਚ - ਲੈਗਏੁਜ ਿਥੈਲੇੌਜਜਸਟ 

 f ਅਜਲਜ਼ਾਬਥੈ ਲਾਇਟਫਰੋਡ, RECE, M.Ed.

 f  ਲੌਰੀ-ਐਨ ਸਟਨੈੀਫਰੋਥ, M.P.O, Reg CASLPO, ਕ-ੋਕਲੀਨੀਕਲ ਕਆੁਰਡੀਨੇਟਰ, ਸਿੀਚ ਲੈਗਏੁਜ 
ਿਥੈਲੇੌਜਜਸਟ, ਫਸਟ ਵਰ਼ਡਜ਼ 

 f ਵਲੇੈਰੀ ਰੌਮਬਰਗ , ਮਨੇੈਜਰ , ਐਕਡੇਜੇਮਕ ਿ੍ਗੋਰਾਮਜ਼, ਮਦਰਕਰਾਫਟ ਕਾਲਜ 

ਬੈਸਟ ਸਟਾਰਟ ਜਰਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਲੀਡ: ਮਰੀ ਬ੍ੀਸੌਨ 

ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਮਾਤਾ-ਜਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਜਜੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਿੁਸਜਤਕਾ ਲਈ ਜਨਵੇਸ਼ ਜਦੱਤਾ। 
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ਇਹ ਦਸਤਾਵਜੇ ਓਨਟਾਜਰਓ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਧੰਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦ ੇਨਾਲ ਜਤਆਰ  
ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਜਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੇਖਕ ਦੇ ਜਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਝਲਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਜਰਰੂੀ ਨਹੀਂ 

ਜਕ ਓਨਟਾਜਰਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ  ਝਲਕਾਏ । ਜਰਰੂੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਕ ਇਸ ਗਾਇਡ ਜਵੱਚ 
ਹਵਾਲਾ ਜਦੱਤਾ ਗਏ ਸਾਧਨ ਅਤ ੇਿ੍ਗੋਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਬਸੈਟ ਸਟਾਰਟ ਜਰਸਰੋਸ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਓਨਟਾਜਰਓ 

ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਏ।    

2014

www.beststart.org


