
  

                ਕੰਮ ਦਾ ਖਰੜਾ 

ਅਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ੁੰ ਦੇ ਹਾਂ? 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤ ੇਸਸੱਖਣ ਸਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ? 

 

  ਵਰਣਾਤਸਮਕ ਸਬਆਨ (ਇੁੰ ਦਰਾਜ਼) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ 

ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੜੀ 
 

ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੜੀ ਕੀ ਹੈ? 

ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੜੀ IFSP ਟੀਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਬ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਬਕ 

ਤੁਹਾਡਾ ਿਿੱਚਾ ਬਤੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਬ ਿੱਚ ਬਕ ੇਂ ਕਰ ਬਰਹਾ ਹੈ:   

1. ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮਾਬਜਕ ਸੰਿੰਧ 

2. ਨ ੇਂ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨਾ 
3. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰਨਾ 

 

ਇਸ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਧਆਨ ਸਵੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ 
ਇਸ ਿਾਰੇ ਸੋਚੋ ਬਕ ਿਿੱਚਾ ਬਕ ੇਂ  ਿੱ ਖੋ  ਿੱਖਰੀਆਂ ਥਾ ਾਂ ਅਤੇ  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਬ ਧੀਆਂ ਬ ਿੱਚ 

ਬਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸੀਲ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੇ ਬ ਕਲਪਾਂ ਦਾ  ੇਰ ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੱਚੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 

ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: 

• ਇਿੱਕ ਬਨਸਚਤ ਸੈਬਟੰਗ ਬ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੱਚੇ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇਘਰੇਲੂ 
ਸਿੱ ਬਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰੋ ਬਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਿਿੱਚਾ ਘਰ ਬ ਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਤਾਿਕ 

ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਬਰਹਾ ਹੈ।  
• ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਤਕਨੀਕ/ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ (ਸੁਣਨ ਸੰਿੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਚਸ਼ਮ,ੇ ਚਿੱਲਣ-

ਬਫਰਨ ਸੰਿੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਬਦ) ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਿਧ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 

ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਬਟੰਗਾਂ ਬ ਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਰਜਸੀਲਤਾ, ਆਦਰਸ ਹਾਲਤਾਂ ਬ ਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੀ। 

• ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੱਚੇ ਦੀ ਕਾਲ-ਬ ਬਗਆਨਕ ਉਮਰ, ਿਾ ੇਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣ।  
 

ਚੱਲੋਂ  ਪਸਹਲੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ ਰ ੂਕਰਦੇ ਹਾਂ: ਕੀ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਕਾਰਜਸੀਲ ਹ ਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਾ ਖੇਤਰ ਸਵੱਚ ਉਮਰ ਮ ਤਾਬਕ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?  

 

ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤ ੇਸਵਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਕਹੜ ੇਹਨ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ਹਾਂ ਨਹੀਂ 



                ਕੰਮ ਦਾ ਖਰੜਾ 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਪਸਹਲੇ ਪਰਸਨ ਦਾ  
ਜਵਾਬ “ਨਹੀਂ” ਸਦੱਤਾ...   

  ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਪਸਹਲੇ ਪਰਸਨ ਦਾ  
ਜਵਾਬ “ਹਾਂ” ਸਦੱਤਾ... 

 

 

ਇਸ ਖੇਤਰ ਬ ਿੱਚ, ਕੀ ______________ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਲਗਿਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਬਟੰਗਾਂ 
ਅਤੇ ਸਬਥਤੀਆਂ ਬ ਿੱਚ ਉਮਰ ਮ ਤਾਬਕ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਹ ਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ 

ਸਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ? 

ਨਹੀਂ 
 

ਉਹ ਬਕਸ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ  ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ 
ਲਗਿਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਬਟੰਗਾਂ ਜਾਂ 
ਸਬਥਤੀਆਂ ਬ ਿੱਚ ਉਮਰ ਮੁਤਾਿਕ 

ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ 
ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? 

ਹਾਂ 
 

ਕੀ ਬਕਸੇ ਨੰੂ  ੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਬ ਿੱਚ  

ਿਿੱਚ ੇਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਿਾਰੇ ਬਚੰਤਾ ਹੈ? 

ਇਸ ਪਬਰਣਾਮ ਖੇਤਰ 

ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 

ਦੀਆਂ ਰੁਟੀਨਾਂ ਅਤੇ 
ਗਤੀਬ ਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, 

ਤੁਹਾਡਾ ਿਿੱਚਾ ਕੁਝ ਹੁਨਰ 

 ਰਤ ਬਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਮਰ 

ਮੁਤਾਿਕ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ 

ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਥੋੜ ੇਬਜਹੇ 

ਛੋਟ ੇਿਿੱਚੇ  ਰਗਾ ਹੁਨਰ 

 ਰਤ ਬਰਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਪਬਰਣਾਮ ਖੇਤਰ 

ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 

ਦੀਆਂ ਰੁਟੀਨਾਂ ਅਤੇ 
ਗਤੀਬ ਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, 

ਤੁਹਾਡਾ ਿਿੱਚਾ ਕੁਝ ਹੁਨਰ 

 ਰਤ ਬਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜ ੇ

ਬਜਹੇ ਛੋਟ ੇਿਿੱਚੇ  ਰਗਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਉਮਰ 

ਮੁਤਾਿਕ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ 
ਹੁਨਰ ਦੀ  ਰਤੋਂ  
ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਹਾਂ 
 

ਇਸ ਪਬਰਣਾਮ ਖੇਤਰ 

ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 

ਦੀਆਂ ਰੁਟੀਨਾਂ ਅਤੇ 
ਗਤੀਬ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 

ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੱਚੇ ਕੋਲ ਉਹ 

ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਸਲਤਾ ਾਂ ਹਨ 

ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 

ਦੇ ਿਿੱਚੇ ਬ ਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 

ਕੁਝ ਬਚੰਤਾ ਾਂ  
ਅਜੇ  ੀ ਹਨ। 

ਨਹੀਂ 
 

ਇਸ ਪਬਰਣਾਮ ਨਾਲ 

ਜੁੜੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 
ਰੁਟੀਨਾਂ ਅਤੇ 

ਗਤੀਬ ਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, 

ਤੁਹਾਡਾ ਿਿੱਚਾ ਹਰ ਉਮਰ 

ਮੁਤਾਿਕ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ 
ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ  
ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਖੇਤਰ ਬ ਿੱਚ, ਕੀ ______________ ਉਹ  ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਉਹ 

ਸੈਸ ੁੰ ਗਾਂ ਅਤੇ ਸਸਿਤੀਆਂ ਸਵੱਚ ਹ ਨਰ ਬਕਸੇ ਬਹ ਤ ਛੋ ੇ ਿਿੱਚੇ ਜਾਂ ਿੋੜੇ ਸਜਹੇ ਛੋ ੇ 
ਿਿੱਚ ੇਵਾਂਗ ਵਰਤਦਾ/ਵਰਤਦੀ ਹੈ? 

ਬਹ ਤ ਛ ੋਾ ਬੱਚਾ ਿੋੜਹਾ ਸਜਹਾ ਛ ੋਾ ਬੱਚਾ 

ਇਸ ਪਬਰਣਾਮ ਖੇਤਰ ਨਾਲ 

ਜੁੜੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਰੁਟੀਨਾਂ 
ਅਤੇ ਗਤੀਬ ਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, 

ਤੁਹਾਡਾ ਿਿੱਚਾ ਿਹੁਤ ਛੋਟੇ ਿਿੱਚੇ 
 ਾਂਗ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ 

 ਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।   

ਉਹ ਬਕਸ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਥੋੜੇ 
ਛੋਟੇ ਿਿੱਚ ੇਦ ੇਹੁਨਰਾਂ ਦੀ 
 ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? 

ਇਸ ਪਬਰਣਾਮ ਖੇਤਰ ਨਾਲ 

ਜੁੜੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਰੁਟੀਨਾਂ 
ਅਤੇ ਗਤੀਬ ਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, 

ਤੁਹਾਡਾ ਿਿੱਚਾ ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ 

ਿਿੱਚੇ  ਾਂਗ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਹੁਨਰਾਂ 
ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ਬਰਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਪਬਰਣਾਮ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਰੁਟੀਨਾਂ ਅਤੇ 

ਗਤੀਬ ਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਿਿੱਚਾ 
ਉਹਨਾਂ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ਬਰਹਾ 
ਹੈ ਜੋ ਉਮਰ ਮੁਤਾਿਕ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ 
ਹੁਨਰਾਂ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ ਆਉਂਦ ੇਹਨ। ਇਹ 

ਹੁਨਰ ਥੋੜ ੇਬਜਹੇ ਛੋਟ ੇਿਿੱਚੇ ਦੇ  
ਸਮਾਨ ਹਨ। 


