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Workabooks ਕੀ ਹਨ? 
Workabooks ਵਿਚ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਵਜਸਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਾਇਮਰੀ 
ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਕੂਲੀ ਿਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 
ਹੋਮਿਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

Workabook ਦਾ ਹੋਮਿਰਕ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Workabook ਦਾ ਹੋਮਿਰਕ 
ਵਤੰਨ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਵਕਸਮ ਦੀ ਹੋਮਿਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਵਸੱਖਣਾ/
ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਅਵਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਸੋਚਣਾ।

ਸਿੱਖਣ/ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮੱਗਰੀ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਵਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਸੱਖਣੀਆਂ 
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਜਿੇਂ ਪਹਾੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ 
ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਲੇ (ਗਵਣਤ) ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ (ਇੰਗਵਲਸ਼) ਰੰਗ 
ਦੇ ਵਕਨਾਰੇ ਿਾਲੇ ਪੰਵਨਆਂ 'ਤੇ ਹਨ।

ਯਾਦ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਪਹਾਵੜਆਂ ਿਰਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਵਦਆਂ ਜਾਂ 
ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਵਦਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਸਿਆਿ ਲਈ ਿਮੱਗਰੀ
ਅਵਿਆਸ ਸਮੱਗਰੀ ਵਸੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤਰੀ (ਗਵਣਤ) ਅਤੇ ਬੈਂਗਣੀ (ਇੰਗਵਲਸ਼) ਰੰਗ ਦੇ 
ਵਕਨਾਰੇ ਿਾਲੇ ਪੰਵਨਆਂ ਤੇ ਵਮਲੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਤੰਨ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਿੰਵਡਆ 
ਵਗਆ ਹੈ:

• ਪੱਧਰ A: ਬੁਵਨਆਦੀ ਪੱਧਰ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ;
• ਪੱਧਰ B: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ;
• ਪੱਧਰ C: ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ। 

ਇਸ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਟੀਚਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਪਰ 
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਗਲੇ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਿੀ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਉਸਨੂੰ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰੋ। 

ਿੋਚਣ ਲਈ ਕੰਮ
ਸੋਚਣ (ਅਤੇ ਵਲਖਣ) ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਗਵਣਤ ਅਤੇ ਇੰਗਵਲਸ਼ ਨੂੰ ਵਕਿੇਂ 
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਿਰਵਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇ (ਗਵਣਤ) ਅਤੇ 
ਲਾਲ (ਇੰਗਵਲਸ਼) ਰੰਗ ਦੇ ਵਕਨਾਰੇ ਿਾਲੇ ਪੰਵਨਆਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਸੱਖਣ/
ਯਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਵਿਆਸ ਿਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 
ਮਹਾਰਤ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

Workabooks ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਵਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿੀ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ:
• ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਾਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। 

ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਵਰਿਾਸ਼ਾਿਾਂ 
ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ;

• ਿਲੇਟੀ ਪੰਨੇ ਵਟੱਪਣੀਆਂ ਵਲਖਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ;
• ਇੱਕ ਪ੍ਾਪਤੀ ਪੰਨਾ ਜੋ ਬੱਵਚਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ Workabook ਪੂਰੀ 

ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ੇਵਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ;
• ਇੰਗਵਲਸ਼ ਲਈ, ਇੱਕ ਪੜ੍ੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਡ ਪੰਨਾ ਆਨੰਦ 

ਮਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ;
• ਗਵਣਤ ਲਈ, ਹਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਿਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ 

ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ
ਹੋਮਿਰਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 
ਆਪਣੀ Workabook ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿੇਗਾ ਵਜਹੜੇ ਉਸਨੂੰ 
ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਖਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋਮਿਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤਾਂ 
ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਵਕ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਿੇ ਵਕ ਉਸਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਹੋਮਿਰਕ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਦੇ ਵਬਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 
ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੰ ਪੈਂਵਸਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੋ ਤਾਂਵਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 
ਸੁਧਾਵਰਆ ਜਾ ਸਕੇ!

ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਿਾਲ ਇੱਕੋ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਸੋਚਣ 
ਿਾਲੇ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਵਦਨ ਲਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ 
ਵਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਵਕ ਸਕੂਲ ਪੁੱਜਣ ਵਿੱਚ ਵਕੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਹੋਮਿਰਕ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇੱਕ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਵਹੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਸਨੱਤ ਦਾ ਕੰਮ
ਵਨੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਅਵਜਹਾ ਵਨਯਵਮਤ ਸਮਾਂ ਲੱਿੋ 
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਥੱਵਕਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਿੇ, ਵਜਿੇਂ ਿੀਕਏਂਡ ਦੀ ਸਿੇਰ। 
ਇਹ ਅਵਜਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਹੋਿੋ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੋ।

ਸਿਆਨ ਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੋਮਿਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜੇਹੀ ਥਾਂ ਲੱਿੋ ਵਜਹੜੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਂਤ 
ਹੋਿੇ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਾਫੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ 
ਘੜਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਵਜਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰੋ ਵਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 
ਹੋਮਿਰਕ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਧਆਨ ਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ! 
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ਬੁਸਨਆਦੀ ਲੋੜਾਂ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਹੋਮਿਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਣ ਲਵਗਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 
ਥੱਵਕਆ ਹੋਇਆ, ਿੁੱਖਾ, ਵਪਆਸਾ ਜਾਂ ਵਚੜਵਚੜਾ ਨਾ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਠੰਡ 
ਿਗੈਰਾ ਨਾ ਲਗ ਰਹੀ ਹੋਿੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧਆਨ ਲਗਾਉਣ 
ਅਤੇ ਵਸੱਖਣ/ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਵਠਨਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਉਹ ਕੰਮ 
ਖਤਮ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਵਦਓ। ਦਸਤਖਤ ਮਾਤਾ/
ਵਪਤਾ/ਵਨਗਰਾਨ ਦੀ ਵਟੱਪਣੀ ਿਾਲੇ ਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਫਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 
ਇੱਕ ਖ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਦਾ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਵਦਓ:

• ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਮਿਰਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੀ 
ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ;

• ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ;
• ਆਤਮ-ਸਵਸ਼ਵਾਿ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ 

ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿਚ ਅਜੇਹੀ ਥਾਂ ਿੀ ਹੈ ਵਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਟੱਪਣੀ ਵਲਖ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ , ਕੋਈ ਕਵਠਨਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਾਪਤੀ 
ਸਾਂਵਝਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਤ ਵਿਚ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਇਹ ਵਕਤਾਬ 
ਸਹੀ ਵਦਨ ਸਕੂਲ ਜਾਿੇ।

ਤੁਿੀਂ ਮਦਦ ਸਕਵੇਂ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ – ਪ੍ਸ਼ੰਿਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਾਓ।
ਮਾਤਾ/ਵਪਤਾ/ਵਨਗਰਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਤਮ-
ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਿਧਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਿੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ – ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਸੱਖਣ ਲਈ 
ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ।

ਵਦੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋਮਿਰਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 
ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੋਿੇ ਉਸਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ 
ਿੂਵਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ 
ਪਤਾ ਹੋਣ – ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ 
ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਦਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ! 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਮਿਰਕ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਾਲ ਉਸਦੇ 
ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ 'ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਿਾਲੇ' ਸਿਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਵਜਿੇਂ:

• ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਮਝਾ ਿਕਦੇ ਹੋ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
• ਤੁਿੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਕਵੇਂ ਕਰੋਗੇ?
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਵੇਂ ਪਤਾ ਸਕ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ?
• ਤੁਿੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਮਿਰਕ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ 
'ਟੀਚਰ' ਦੀ ਿੂਵਮਕਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਤੋਂ 
ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਾ ਿੀ ਵਸੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਦਾ ਇਕ 
ਅਵਹਮ ਅਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਧਾਉਣ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾ 
ਵਿਖਾਓ। ਵਕਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਕਸੇ ਖਾਸ 
ਪੱਖ 'ਤੇ ਕੇਂਵਦ੍ਤ ਹੋਿੇ, ਵਜਿੇਂ ਇਹ ਕਵਹਣਾ: ‘ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਚੰਗਾ ਲਵਗਆ 
ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਤੁਸੀਂ...’; ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ 
ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰੋ।

ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਿੇ, ਹੋਮਿਰਕ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ 
ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਸ਼ਿਾਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਿਰਾ, 
ਿੈਣ, ਦਾਦਾ/ਦਾਦੀ/ਨਾਨਾ/ਨਾਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ; ਅਤੇ ਇਹ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਨਹੀਂ ਹਰ ਿਾਰੀ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਦਦ ਕਰੇ! 

ਸਿੱਸਖਆ ਘਰ ਅਤੇ ਿਕੂਲ ਦੀ ਿਾਂਝੀ ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਮਵਰਕ 
ਅਸਿਹਾ ਪੁਲ ਬਣ ਿਕਦਾ ਹੈ ਿੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿੀਵਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 
ਨੂੰ ਿੋੜਦਾ ਹੈ। ਿਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਈਵਾਲ ਵਿੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਿੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ 
ਿੀਵਨ ਸਵੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਲਆ ਿਕਦੇ ਹੋ।
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