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��ں؟ جانتے آپ ک�ا
�ے۔ س�ک�تا کچ� ب�ت بچ� کا آپ م�ں عمر ک� م��نے سے 12 6

�ے۔ د�تا کر شروع د�نا ترت�ب کو آوازوں دماغ کا بچے آپکے سے عمر ک� م��نے 5
�ے۔ �وتا کے قابل نکالنے آواز�ں ج�س� گو” “گو اور “دادا”  اور  لگتا �ے کرنے غاں غوں بچ� آپکا سے ک� عمر م��نے ۔7 6

�ے۔ د�تا کر شروع ڈ�ونڈنا ان��ں کر گرا ک�لونے بچ� کا م��نے 7
�ے۔ پڑتا اثر ب�ت پر نشوونما کے بچے ک� سے آپ س�ک�تا �ے۔ اکٹ�ے ک��لنے ذر�عے کے ک��ل بچ� کا آپ

�ے۔ قابل کے د�ک�نے کتاب�ں مختصر کر مل سات� کے آپ بچ� اب
��ں۔ ب�� ک�ل� بچوں منے نن�ے الئبر�ر�اں

��ں؟ ک�ا کر سکتے آپ اب
مسکرائ�ے۔ کر ک�ل تو حرکت کرے م�ں کوئ� جواب بچ� جب ک�ج�۔ اور بات�ں سات� ک��ل� کے بچے اپنے روزان�

سکے۔ سن پر طور صاف ان��ں بچ� د�رائ�ے تاک� آپ ان��ں �ے، نکالتا آواز�ں جو بچ� کا آپ
کے تاثرات د�ک� سکے۔ بچ� آپ طرح موڑ�� ک� اپنا چ�رہ اس

ڈالنا۔ ک�لونے م�ں ڈبے کس� �ا بجانا، سے چ�ز�ں انگل�وں بجانا، تال�اں پ�ر دک�انا”، اور چ�پانا “چ�رہ ج�سے ک��ل� ک��ل ا�سے
نظم�ں گائ�ے۔ ک� بچوں اور گانے بجائ�ے، م�وزک دفع� کئ� ب�ر م�ں دن

ک�ج�۔ مدد ک� بچے م�ں کرنے لگا کر محسوس �ت� کو کتابوں پڑ���۔ کچ� سات� کے بچے اپنے سنائ�ے۔ روزان� ک�ان�اں
��ں۔ سکتے بن کے ممبر گروپ پلے الئبر�ری �ا م�ں عالقے اپنے طرح کس آپ ک� ک�ج� پت�

��ں؟ سکتے کر مدد ک� آپ لوگ کون
اور دوست۔ لوگ کے کے خاندان آپ

کا عمل�۔ گروپ پلے �ا ادارے کے نگ�داشت ک� بچوں ورکر، کم�ونٹ� �ا کا ڈاکٹر آپ
مز�د بات�ں م�ں بارے کے ضرور�ات ک�ل� خصوص� ورکر سے ان بچے �وں تو اپنے ڈاکٹر �ا ضرور�ات اضاف� ک� بچے آپ کے اگر

پوچ���۔
                                    ک� و�ب سائ�ٹ د�ک��� 

رک��� م�ں نظر
تحر�ر۔ اور  ا�ک مشتمل  پر مشوروں ک�ل� بچے  ماہ کے 12
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