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•  ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਨਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਕਉਂ ਹੈਪਤਾ ਕਰੋ ਕਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਨਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਕਉਂ ਹੈ

• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗੀਤ, ਕਕਵਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਸੱਖੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗੀਤ, ਕਕਵਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਸੱਖੋ

• ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਸੱਖਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੋਣ ਕਵੱਚ ਕਕਵੇਂ   ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਸੱਖਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੋਣ ਕਵੱਚ ਕਕਵੇਂ  
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

• ਛੋਟੇ ਬੱਕਚਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਕਮਲੋ ਛੋਟੇ ਬੱਕਚਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਕਮਲੋ

• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਕਵਤਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ   ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਕਵਤਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ  
ਕਕਤਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ!ਕਕਤਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ!

ਕੌਣ: ਕੌਣ: 
ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਕਚਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ/ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ  ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਕਚਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ/ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ  

ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ

ਕਦੋਂ: ਕਦੋਂ: 
ਹਫਤਾਵਾਰੀ, ਹਰ ਸੁੱ ਕਰਵਾਰ  ਹਫਤਾਵਾਰੀ, ਹਰ ਸੁੱ ਕਰਵਾਰ  

ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ 10:30  ਵਜੇਵਜ ੇ-  - ਸਵੇਰੇਸਵੇਰੇ 11  11 ਵਜੇ ਤੱਕ  ਵਜੇ ਤੱਕ  
((ਸਕੂਲ ਟਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨਸਕੂਲ ਟਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ))

ਕਕੱਥੇ: ਕਕੱਥੇ: 
ਐਡਂਕਰਊਜ਼ ਸੈਂਟਰ, ਐਡਂਕਰਊਜ਼ ਸੈਂਟਰ, 

2-6  ਹੈਨਾ ਡਰਾਈਵ,  ਹੈਨਾ ਡਰਾਈਵ,  
ਇਨਡੈਵਰ ਕਹੱਲਜ਼ਇਨਡੈਵਰ ਕਹੱਲਜ਼

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ  
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ  

ਕਸੱਖਣ ਲਈ  ਕਸੱਖਣ ਲਈ  

ਕਤਆਰ ਹੋਣ ਕਵੱਚ  
ਕਤਆਰ ਹੋਣ ਕਵੱਚ  

ਮਦਦ ਕਰੋ!ਮਦਦ ਕਰੋ!

ਮੁਫ਼ਤ  ਮੁਫ਼ਤ  

ਪ੍ੋਗਰਾਮਪ੍ੋਗਰਾਮ

ਐਡਂਕਰਊਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਆਓ 
ਐਡਂਕਰਊਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਆਓ 

ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਡੈਵਰ ਕਹੱਲਜ਼ 
ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਡੈਵਰ ਕਹੱਲਜ਼ 

ਲਾਇਬ੍ੇਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਸਰਫ 
ਲਾਇਬ੍ੇਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਸਰਫ 

ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ 

ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ 
ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ 

ਨਵੇਂ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਕਵੱਚ ਸਾਡੇ 
ਨਵੇਂ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਕਵੱਚ ਸਾਡੇ 

ਨਾਲ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕੋ!
ਨਾਲ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕੋ!


