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نئے کام سيکهنے ميں بہت سے بچوں کو مدد کی ضرورت پڑتی 
ہے۔ کسی کام کو چهوٹے چهوٹے مرحلے ميں بانٹنے سے بچے 

 سکتی ہے۔ کسی  ملايک دفعہ ميں ايک مرحلہ سيکهنے ميں مدد
کے بچے کام يا ہنر کو کتنے مرحلوں ميں بانٹيں اس کا انحصار آپ

 کی ضرورتوں پر ہے۔
 

 وار يبترت (يب ترتيژولہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو و
 کام کے يہ طور پر يادیفراہم کرنا چاہتے ہوں۔ بن)  لگاکريرتصاو

 کام کے مراحل ی سلسلہ ہے جو کسيری تصويکہر حصے کا ا
۔ يں ہی کام کو پورا کرنے کے لئے ضروریدکهاتا ہے جوکہ کس

 استعمال بهی ير تصاوی عالمتيا خاکے، ر،ي تصاويقیآپ حق
 تو اسے يں، استعمال کرير۔ جب آپ سلسلہ وار تصاويںکرسکتے ہ

 ی کير تصويں، جگہ پر لگائی سے نظر آنے والیبچے کو آسان
 اور اس عمل کو مکمل کرنے سے پہلے ہر يں،طرف اشارہ کر
 ۔يں آواز سے پڑهیمرحلہ کو اونچ

 
 يحی تفريک ايہ بچوں کے لئے يں پہنيسے کہ کوٹ کيکهنا سيہ
۔ اگر آپکا بچہ جهکنے يں کريروی پی کيب ترتی کيچے ہے۔ نيقہطر
 پر کام شروع يب سے قاصر ہے، تو اس ترتيٹهنے فرش پر بيا

 ۔يں سکتے ہ  پر رکهيز می والیکرنے سے پہلے آپ کوٹ کم اونچائ
 
 
 کہ يں بنائيقينی ہے، تو اس بات کو يں ہڈ نہيں۔ اگر کوٹ ميں پر رکهيز ميا کر اسے فرش يال کو پهينوںاور آست) گردن پوش(کوٹ کے ہڈ  .1

 ۔يں چپکا سکتے ہيکر اسٹين واال نہ ہو تو اس پر آپ رنگينے دی سے دکهائی آسانيا چهوٹا يبل رہا ہے۔ اگر ل  واضح طور پر دکهيبلل
 

 
 

 مفيد پرچہ

  ترتيب الٹ پهيرکوٹ پہننے کی

 يقہمرحلہ وار طر    يکهناباہم س
  سنٹريسسرے پل|  ٹورنٹو يونگ ليونٹیکم: يم چائلڈ ہوڈ سروسز ٹیارل|   آف ٹورنٹو یسٹ
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 يا ليبل کے پيچهے کهڑا ہوتا ہے۔) گردن پوش(بچہ کوٹ کے ہڈ  .2

 

 

  کر۔  کوٹ کے آستين ميں ڈالتا ہے۔ آپکو اسکی مدد کرنی پڑسکتی ہے آستين کو سيدها رکه بچہ اپنا ہاته .3
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  سيدها کرکے آستين ميں ڈالتاہے۔ ہاتهبچہ ! سيدها .4

 

 بچہ اپنا بازو سرکے اوپر تک لے جاتاہے۔! الٹا .5
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 ہوسکتا کوٹ نيچے النے ميں آپکی مدد کی ضرورت پڑے۔! ليتا ہےبچہ بازؤں کو نيچے التا ہے اور کوٹ پہن ! کوٹ پہننا .6

 

 طرح واقف ہوجائے تو اپنے طور ی والے مرحلے سے اچهير ہے۔ جب آپ کا بچہ الٹ پهيلئے سے کوٹ کو پہننے کيقے طريحپہال مرحلہ صح
 ۔يں بچے کو سکهال سکتے ہيلئے جگہ رکهنے کيکپر کوٹ کو ٹه

 
 

 


