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ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

ਬ੍ਰੇਨ ਵਬਲਡਰ
•  ਪੜ੍ਹੋ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ 

ਗਾਣੇ ਗਾਓ।

•	 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਹੋ ਜਾਂ ਡਾਇਪਰਰੰਗ 
ਵਲੇੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਹੋ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਹੋ।

•	 ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰਦ ੇਹਹੋਏ ਉਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰ ਹ ਦੇਖਣ ਦੇਣ  
ਦੀ ਕਹੋਰਿਿ ਕਰਹੋ।

•	 ਉਸਦੇ ਕੂਕਣ ਅਤੇ ਬੜਬੜ ਕਰਨ ਨੰੂ ਦਹੋਹਰਾਓ ਅਤੇ ਉਸਦਾ 
ਜਵਾਬ ਰਦਓ। 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਕਸੇ ਵੀ ਅਰਜਹੀ 

ਭਾਿਾ ਰਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਹੋ ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਰਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਹੋ। ਅਸਲ ਰਵੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ 
ਬੱਚਾ ਪਰੇਿਾਨ ਹਹੋਏ ਰਬਨਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਿਾ ਰਸੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਿਾਲੀਆ ਂਮੁੱ ਖ ਗੱਲਾਂ
ਹਰ ਵਲੇੇ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਹੋ ਅਤੇ 

ਪ੍ਰਤੀਰਕਰਰਆ ਕਰਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦਰੇਖਭਾਲ ਮੰਗੋ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਵਕਾਸ ਬਾਰ ੇਰਚੰਤਤ 

ਹਹੋ? ਯਾਦ ਰੱਖਹੋ – ਹਰ ਬੱਚਾ ਰਵਲੱਖਣ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਹੋ ਜ:ੇ

•	 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਕਰੜਾ ਜਾਂ ਰਪਲਰਪਲਾ 
(floppy) ਹੈ

•	 ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਰਨਆਂ ਤੱਕ ਰਚਹਰ ੇਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ
•	 ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੁਪ ਅਤੇ ਅਚਲ ਹੈ,  
ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ

•	 ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਰਕਰਆ  
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

•	 ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਘੁਿਵੀਆਂ ਮੁੱ ਠੀਆ ਂਰਵੱਚ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ

•	 ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਤੀਰਵਧੀਆ ਂ 
ਦਾ ਰਪੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

•	 ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
•	 ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
•	 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਦੱੁਧ ਪੀਣ ਰਵੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਿਕਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਰਹਲਾਂ ਰਹੋਕੇ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ “ਗੱਲ” ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ ਰਸੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਰਵੱਚ ਉਹ ਿਬਦ ਵਰਤਣੇ ਿੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।

•	 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦ ੇਹਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਰਕਰਰਆ ਕਰਦਾ ਹੈ

•	 ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਰਹੋ ਕੇ “ਗੱਲ” ਕਰਦਾ ਹੈ

•	 ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਹੋਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ - ਗੜਗੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੂਕਦਾ 
ਅਤੇ ਰਚਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ

•	 ਸਵਰਾਂ (vowel) ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹ ੈ(“ਆਹ”)

•	 ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਹੋੜਾਂ ਲਈ ਉਸਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗ ਦਾ ਰਹੋਣਾ ਹੈ

•	 ਬੜਬੜ ਕਰਦਾ ਹੈ (babbles) (“ਬਾ-ਬਾ”)

•	 ਰਚਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ

•	 ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 
ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹੋਰਿਿ ਕਰਦਾ ਹੈ

•	 ਰਸਰ ਨੰੂ ਬਹੋਲ ਰਹ ੇਰਵਅਕਤੀ ਵਲ ਮਹੋੜਦਾ ਹੈ •	 ਹਹੋਰ ਲੰਬੀਆ ਂਅਤੇ ਹਹੋਰ ਰਵਰਵਧ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ

•	 ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਾਲੀਅਮ (volumes) ਅਤੇ ਰਪੱਚ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ ਹੈ

•	 ਆਪਣੇ ਬੁੱ ਲਾਂ ਅਤੇ ਜੀਭ ਨਾਲ ਿੂਕਣ ਵਾਲੀਆਂ (sputtering) 
ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ

•	 ਰਖਡੌਰਣਆਂ ਨਾਲ “ਗੱਲ” ਕਰਦਾ ਹੈ

1ਲਾ ਮਹੀਨਾ 2ਰਾ ਮਹੀਨਾ 3ਰਾ ਮਹੀਨਾ

4ਥਾ ਮਹੀਨਾ 5ਿਾਂ ਮਹੀਨਾ 6ਿਾਂ ਮਹੀਨਾ
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