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آپ کے بچے کو مطالعے کا
شوقین بننے میں معاونت
اہم تجاویز:
روزانہ مطالعے کے لیے وقت نکالیں۔ ٰ
حتی کہ دن میں
 5منٹ بھی بڑی تبدیلی ال سکتے ہیں۔
اگر آپ انگریزی میں نہیں پڑھ سکتے تو پریشان مت ہوں – کسی
بھی زبان کی کتابوں کے بارے میں بات چیت آپ کے بچے کو
مطالعے میں مدد دے گی۔
اپنے بچے کی چھوٹی عمر سے ہی کتابوں سے لطف اندوز ہونے
کی حوصلہ افزائی کرنا شروع کریں – جب وہ بڑے ہوں تو سکول
میں اُن کی کارکردگی پر اس کا بہت گہرا اثر پڑے گا۔
جب بھی ممکن ہو اپنے بچے کو کتاب منتخب کرنے کی اجازت دیں۔
جی ہاں ،اکثر اوقات وہ اپنی پسندیدہ کتاب کا بار بار انتخاب کرتے
ہیں ۔ ۔ ۔ یہ خاصی فطرتی بات ہے۔
کوئی پُرسکون جگہ تالش کریں جہاں توجہ
منتشر کرنے والی چیزیں نہ ہوں۔
خاندان کے دوسرے افراد کو اپنے بچے کے ساتھ
مطالعہ کرنے کی ترغیب دیں۔
خود مطالعہ کر کے ایک اچھی مثال قائم کریں۔
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اپنے گھر میں کتابیں رکھیں۔ آپ اِنہیں
الئبریری سے مفت اُدھار میں لے سکتے
ہیں یا فالحی دکانوں سے سستی
قیمت پر خرید سکتے ہیں۔
اپنے ٹی وی پرانگریزی میں سب ٹائٹلز
دیکھیں۔
کتاب کے سرورق اور اُس میں موجود تصاویر کے بارے میں بات
کریں۔ مثال کے طور پر" ،کیا تم بھیڑیے کو چھپا ہوا دیکھ
سکتے/سکتی ہو؟" رکنے کے لیے اچھے مقامات تالش کریں اور
پوچھیں؛ "آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے کیا ہوگا؟"
جب آپ مطالعہ کر رہے/رہی ہوں تو اپنے جذبات کا اظہار کریں۔
مثال کے طور پر ،ہنسیں ،مسکرائیں ،خوفزدہ یا اُداس دکھائی دیں۔
پُرجوش رہیں۔ مطالعے سے لطف اندوز ہوں!
اپنے بچوں کے کے لیے پڑھیں!
 تمام عمروں کے بچوں کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ اُن کے لیے
پڑھا جائے۔
 کتابیں کسی بھی زبان میں پڑھی
جا سکتی ہیں اور یہ سادہ تصویری
کتابوں سے لے کر لمبے ابواب
والی کتابوں پر مشتمل ہو سکتی
ہیں۔
 آپ کے ساتھ یہ خصوصی وقت
گزارنا آپ کے بچے میں مطالعے
کیلئے لگن پیدا کرنے میں مدد دے
گا۔
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اپنے بچے کے ساتھ مطالعہ کریں!
اگر وہ ایک لفظ پر اٹک جائیں تو:
 اُن کی حوصلہ افزائی کریں کہ لفظ کو سمجھنے کے
لیے ہر حرف کی آواز نکالیں اور پھر اِن آوازوں کو
مال کر پڑھیں
 اشارے کے لیے تصاویر استعمال کریں
اگر آپ ابھی بھی اٹکتے ہیں ،تو لفظ کا مطلب تالش
کرنے کے لیے آن الئن ترجمہ استعمال کریں۔
مثبت رہنے کی کوشش کریں اور اپنے بچے کو اُس کی کوشش اور
کامیابی کے لیے سراہیں ،چاہے وہ پوری کتاب کو روانی کے ساتھ
نہ ہی پڑھیں!
مطالعے کے بعد:
اس طرح کے تجربات کے بارے میں بات کریں جو آپ کے بچے کو
پیش آ سکتے ہیں۔ "کیا آپ کو یاد ہے کہ جب آپ ۔ ۔ ۔" "یہ ایسے ہی
ہے جب آپ ۔ ۔ ۔"
 اِس کے بعد کہانی کے بارے
میں بات کریں۔ "آپ کو کونسا
حصہ پسند آیا؟" "کیا وہ
مزاحیہ نہیں تھا جب ۔ ۔ ۔"
 اپنے بچے کے ساتھ پڑھنا
مطالعے کو دلچسپ بناتا ہے۔
اگر مطالعہ مزیدار ہو ،تو بچے اچھے قاری بنیں گے اور وہ
خود سے پڑھنا سیکھیں گے ۔ ۔ ۔ بہرحال ہم یہی چاہتے ہیں۔
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اگر میں انگریزی نہیں پڑھ سکتا تو کیا ہوگا؟
اگر آپ کا بچہ انگریزی میں مطالعہ کر رہا ہے ،تو پھر
بھی آپ اپنی زبان میں کتاب سے متعلق بات کر سکتے
ہیں۔
یہ آپ کی زبان میں بھی کہانیوں کے مطالعے کو جاری
رکھنے مدد دیتا ہے۔
کہانیاں بانٹنا آپ کے اکٹھے وقت گزارنے ،تفریح کرنے سے متعلق
ہے ،نہ کہ صرف مطالعہ سیکھنے کے لیے ہے۔
صوتی کتابوں کو سننا آپ دونوں کی اکٹھے
انگریزی سیکھنے میں مدد کر سکتا ہے۔
سکول آپ کے بچے کو پڑھنا سکھائے گا – والدین
بچے کو مطالعہ کرنے سے محبت کرنا سکھا
سکتے ہیں۔

