
 

 ہے۔ طریقہ زبردست کا سکھانے زبان انہیں کرنا بات سے بچوں
 طریقہ اہم ایک کا النے افکار اور الفاظ نئے سنانا کر پڑھ کو بچوں

  ہے۔
 

 کر دیکھ کتاب ساتھ کے بچے اپنے آپ اگر کہ ہے چال پتہ سے تحقیق
 نحو اور اظالف فہرست کی بچے اپنے آپ تو ہیں کرتے بات اور پڑھتے

  ہے۔ جاتا کہا ریڈنگ ڈائیالجک کو کرنے یہ  ہیں۔ سکتے کر اضافہ میں
ہیں۔ کرتے پسند اسے زیادہ سے پڑھنے کتاب کی معمول بچے   

 

 اتنا ہے، ہوتا مانوس سے کتاب مخصوص کسی بچہ کا آپ زیادہ جتنا
 ایک لیے اس ہیں۔ سکتے کر استعمال کو ریڈنگ ڈائیالجک آپ زیادہ

 کوئی بچہ کا آپ تک جب پڑھیں بار بار تک وقت اس وک کتاب ہی
مانگے۔ نہ کتاب دوسری  

 

کریں:  کیسے ریڈنگ ڈائیالجک  
طریقے آسان چار کے کرنے شروع  

کتاب تصویری: آپ کو کیا چا ہئے   
 

 رہی ہو پر صفحہ جو کرائیں بات میں بارے کے چیز اس سے بچے اپنے
 :یںآزمائ کو ایک سے میں عوامل ذیل مندرجہ۔ ہے

 

میں تصویر کہ بتائے کو آپ کہ کہیں سے بچے اپنے   
 "بتائیں میں بارے کے تصویر اس مجھے"ہے:  رہا ہو کیا

 
 پوچھیں:   سوال ایک میں بارے کے چیز کسی میں تصویر

 “گیا؟ کہاں لڑکا”

 والی ہونے کو اس کو چیز کسی کی کتاب وہ کہ کہیں سے بچے اپنے
جوڑے سے چیز کسی :  

” گئے؟ چلے میں ڈکیچ کر پھسل آپ جب ہے یاد وقت ہو کو آپ کیا “ 
 

 کریں بیان چیز ایسی کوئی اور کریں اشارہ طرف کی صفحہ کسی
  جو

 پہونچائیں۔ نہ تک تکمیل کو اختتام کے جملے لیکن ہے، رہی آ پیش
  گئی پھنس بکری! دیکھو ارے،" دیں: کرنے اسے کو بچے اپنے

 "۔میں ________
  میں بارے کے کتاب ایسی کسی سے بچے اپنے

  :ہیں چکے پڑھ ہی پہلے آپ جسے کہیں لیے کے کرنے یاد کچھ

 خواندگی کی خاندان
 کرتے ساتھ ایک خاندان جو کرنا بات اور دیکھنا لکھنا، نا،پڑھ
 ہیں

 

 واال کرنے لنک کو پڑھائی اور صحت – پڑھیں/کریں تصور/الئیو
 کے خواندگی ایک میں (MCH) براۓ اطفال اسپتال ریالمونٹ

 کے مرکز خواندگی اور MCH اسے – پروجیکٹ کا فروغ
 میں اسپتال یہ۔  ہے جاتا چالیا ذریعے کے اشتراک درمیان

 ۔ہے وابستہ ساتھ کے پروگرام کے بچوں سماجی

 لیے کے بچوں کے سال 6 سے 2

 :کریں مدد کی بچے اپنے میں سیکھنے زبان

 !کریں بات ہوئے پڑھتے

" کی؟ مدد نے کس کی اس کہ ہے یاد کو آپ کیا " 
میں بارے کے جواب کے بچے اپنے   

۔"بلکل صحیح ہے: "کہیں کچھ  
 

 
 کر شامل معلومات اور کر دہرا کو اس کہا جو نے بچے کے آپ

 :ریںک اضافہ میں جواب کے بچے کےاپنے
 "میں کیچڑ: "بچہ

 ۔"گیا گر میں کیچڑ وہ ہاں،: "والدین
 

 کہ دہرائیں کو تمام الفاظ لیے کے بنانے یقینی یہ
 :ہے سیکھا سے اس نے بچے ےک آپ

 ۔"گرگیا میں کیچڑ وہ۔ بیچارہ"
 

 :معلومات مزید میں بارے کے ریڈنگ ڈائیالجک

 اردو – پڑھنا ساتھ کے کتابچہ کے بچے کے آپ
http://www.booktrust.org.uk/books/children/ho
w-to-share-books/ 
 

LIR معلومات مزید میں بارے کے 
http://www.thechildren.com/en/patients/ 
lire-imagine-read-project 
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