ਸਾਡੀ ਬਾਲਵਾੜੀ ਵਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਸਿੱਵਿਆ ਅਤੇ ਵਸਿਲਾਈ ਵਵਭਾਗ ਦੇ ਆਰੰਵਭਕ ਬਚਪਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਵਿੱਚ ਵ ਿੱਸਾ
ਲੈ ਰ ੀ !ੈ
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸ ੱਖਣੀ ਸਿਉ ਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ?
ਵਸਿੱਵਿਆ ਮਾ ਰਾਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ੈ ਵਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਵਸਿੱਿਣ ਦੇ ਬ ਤ
ੁ ਫਾਇਦੇ ਨ, ਵਿਸ ਵਵਿੱਚ ਤੁ ਾਡੇ
ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚਣ, ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ, ਮੁਸ਼ਵਕਲਾਾਂ ਦੇ ਿੱਲ ਵਵਿੱਚ ਸ ਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉ ਨਾਾਂ ਦੀ ਆਰੰਵਭਕ ਪੜਹਨ ਤੇ ਆਰੰਵਭਕ
ਵਲਿਣ ਦੀ ਵਸਿੱਵਿਆ ਵਵਿੱਚ ਸ ਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ੈ।
ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਸਿੱਿਣ ਨਾਲ ਤੁ ਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝ ਵਮਲੇ ਗੀ ਵਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਵਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਾਂ ਨ। ਿੇਕਰ ਤੁ ਾਡਾ
ਬਿੱਚਾ ਵਸਿਾਈ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਵ ਲਾਾਂ ਤੋਂ ੀ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦਾ ੈ ਤਾਾਂ ਇ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਵਭਆਚਾਰਕ
ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ੈ।
ਸਾਡੀਆਾਂ ਬਾਲਵਾੜੀਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਿੱਿ ਵਿੱਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਦੇ ਨ
ੁ ਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਵ ਤ ਕਰਕੇ, ਵਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਾਵਨਕ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨ ਅਤੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਨੂੰ ੋਰ ਵਵਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਾਂ ਨਾਲ ਿੋੜਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਨ।
ਿੀ ਦੂ ਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ ੱਖਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵਿਾ ਉਪਰ ਅ ਰ ਪਵੇਗਾ?
ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਸਿੱਿਣ ਨਾਲ ਤੁ ਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਸਮੁਿੱਚੀ ਸਾਿਰਤਾ ਵਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਮਲੇ ਗੀ ਵਕ ਭਾਸ਼ਾ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ੈ।
ਿੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਘਰ ਵਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ,ੋ ਇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਮੁਿੱਚੀਆਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨ
ੁ ਰਾਾਂ ਦੇ
ਵਵਕਾਸ ਵਵਿੱਚ ਸ ਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਤੁ ਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਵਿੱਚ ਪੜਚੋਲ ਰਾ ੀ,ਾਂ ਮੁਸ਼ਵਕਲਾਾਂ ਦਾ ਿੱਲ ਕਿੱਢਣ ਅਤੇ ਿੇਡਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਵ ਤ
ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਚੇ ਵਮਥਵੀ ਾਂ ਪੜਹਾਈ ਦੀ ਪ ੰਚ
ੁ , ਉ ਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਰਾ ੀ ਾਂ ਵਸਿੱਿਣ ਨੂੰ ਿੱਲਾਸ਼ੇਰੀ, ਉ ਨਾਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕ, ਕਲਾ,
ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕ ਾਣੀਆਾਂ ਰਾ ੀ ਾਂ ਿੋੜ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਕਰਵਦਆਾਂ ਉ ਨਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਰਾ ੀ ਾਂ ਵਸਿੱਿਣਗੇ।
ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਾਂ ਵਸਿੱਵਿਆ ਅਤੇ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਵਣਆ ਿਾਵੇਗਾ, ਿੋ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬ ਤ
ੁ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਵੇਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ੀ?
ਵਕ ੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜਹਾਈ ਿਾਵੇਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਬਾਲਵਾੜੀਆਾਂ ਦੀ ਵਦਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਵਸਿਾਉਣ
ਵਾਵਲਆਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਵਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ ਾਇਤਾ ਦੇ
ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਾਲਵਾੜੀ ਤੁ ਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦੀ ਰ ੇਗੀ ਅਤੇ ਿੋ ਵਦਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰ ੇ ਨ ਉ ਨਾਾਂ ਨੂੰ ਘਰ
ਵਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

