
75 Ways to Encourage Children - Punjabi

1 ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ
2 ਧੰਨਵਾਦ

3 ਕ੍ਕੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕ੍ਵਚਾਰ ਹੈ
4 ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋ

5 ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਕ੍ਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
6 ਕ੍ਕੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਮੁਸਕਾਨ ਹੈ

7 ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ
8 ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ
9 ਚੱਲੋ ਕ੍ਡਨਰ ਬਣਾਇਏ
10 ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ!

11 ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ
12 ਤੁਸੀਂ ਸਾਊ ਹੋ

13 ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ 
ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ

14 ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ 
ਹੈ

15 ਚੱਲੋ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਰੀਏ
16 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ/ਭੈਣ  

ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ  
ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ

17 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਖੁਬੀ  
ਕੀਤੇ

18 ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਦਨ ਕ੍ਕਹੋ ਕ੍ਿਹਾ ਕ੍ਗਆ

24 ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕ੍ਕਤਾਬ ਹੈ
25 ਚੱਲੋ ਕ੍ਮਲਕੇ ਪੜ੍ੀਏ
26 ਕੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ!

27 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਗਦਾ ਹੈ?
28 ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕ੍ਵਚਾਰ!

29 ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਲੀਕੇਦਾਰ ਸੀ
30 ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ!

 31 ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਕਤਾਬ ਚੁੱਣੋ
32 ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕਠੇ ਪੜ੍ੀਏ?

     33 ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ ਕੇ 
ਸੁਣਾਉਣ ਕ੍ਵੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ

34 ਚੱਲੋ ਗਾਣਾ ਗਾਇਏ
   35 ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕ੍ਕਤਾਬ  

ਕ੍ਕਹੜੀ ਹੈ?
36 ਕ੍ਕੰਨਾ ਹਸਾਉਣ  
ਵਾਲਾ ਚੁਟਕਲਾ ਹੈ

37 ਕੀ ਤੁਸੀਂ  
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ  
ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ?

38 ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਹੋ 
39 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ!

40 ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੋਚ!
41 ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ

42 ਸ਼ਾਬਾਸ਼
43 ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸੱਚੀ 

ਆਨੰਦ ਆ ਕ੍ਰਹਾ ਹੈ
44 ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਅਕ੍ਭਆਸ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ

45 ਵਧੀਆ ਕੋਕ੍ਸ਼ਸ਼
46 ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ 

ਕੋਕ੍ਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
47 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 

ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ
48 ਇਸ ਕ੍ਵੱਚ ਵਾਕਈ ਕ੍ਬਹਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ

49 ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਕ੍ਖਆ
50 ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ 

ਮਾਣ ਹੈ!
51 ਸ਼ਾਨਦਾਰ!

52 ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ!
53 ਹੈਰਾਨੀਿਨਕ –ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕ੍ਕਵੇਂ 

ਕੀਤਾ?
54 ਇਹ ਕਰਨ ਕ੍ਵੱਚ ਿੋਰ ਲਕ੍ਗਆ

55 ਇਸਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕ੍ਕਆ ਬਾਤ ਹੈ
56 ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਚੰਗੀ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਈ 

57 ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਰ
58 ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਿੋਰ ਲਗਾਇਆ

59 ਤੁਸੀਂ ਛਾ ਗਏ!
60 ਕ੍ਕਆ ਗਿਬ ਹੈ!

61 ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਕ੍ਸੱਖ ਰਹੇ ਹੋ

62 ਕ੍ਕੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕ੍ਵਚਾਰ ਹੈ!
63 ਸ਼ਾਬਾਸ਼ –ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ 

ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!
64 ਚੱਲੋ ਖੇਡੀਏ

65 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਠੇ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦੇ ਹੋ
66 ਤੁਸੀਂ ਿੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ

67 ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੱਢ  
ਕ੍ਲਆ ਹੈ!

68 ਇਹ ਵਧੀਆ ਬਣ ਕ੍ਰਹਾ ਹੈ
69 ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ
70 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੇਡ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦੇ ਹੋ
71 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ?

72 ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੈ
73 ਕ੍ਕੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪੇਂਕ੍ਟੰਗ ਹੈ

74 ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਟੰਗ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂਿੋ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਵੇਖ 

ਸਕੇ?
75 ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ

19 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
20 ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਹੋ

21 ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ!
22 ਇੱਕਠੇ ਰਕ੍ਹਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ
23 ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਸਨੇਹੀ ਹੈ
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ਇਹ ‘ਸ਼ਾਬਾਸ਼’ ਕਕ੍ਹਣ ਦੇ ਤੀਹ ਤਰੀਕ੍ਕਆਂ (Thirty Ways to Say, ‘Well Done’) ਤੇ ਆਧਾਕ੍ਰਤ ਹੈ
Joan Waters, Lady Gowrie Resource Centre, Melbourne
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ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤਬੱਕ੍ਚਆਂ75     ਬੱਕ੍ਚਆਂ ਨੂ ੰ
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦ ੇ  
     75 ਤਰੀਕੇ 


