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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
کام يا ہنر کو کتنے مرحلوں ميں بانٹيں اس کا انحصار آپکے بچے 

  ضرورتوں پر ہے۔کی
 

 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، ير، تصاويقیآپ حق

۔ جب آپ سلسلہ وار  اپنے ويژول بنانے کے لئےيںکرسکتے ہ
 ی سے نظر آنے والی تو اسے بچے کو آسانيں، استعمال کريرتصاو

 اور اس عمل کو يں، طرف اشارہ کری کير تصويں،جگہ پر لگائ
 ۔يں آواز سے پڑهیمکمل کرنے سے پہلے ہر مرحلہ کو اونچ

 
 کرسکتے ی بنانے کے لئے بهيم گيبیا استعمال ترت کيروںآپ تصو

 اور اپنے يں، ان کو کاٹ ليں، کو پرنٹ کرليروں۔ بس تصويںہ
 دو ی کيب۔ ترتيں مشق کرائی رکهنے کيں ميببچوں سے ان کو ترت

 بنا ی بهيم گيچنگ لگا کر آپ ميں ميب ترتيح بنا کر اور صحيںنقل
 ۔يں کرائيٹ کارڈ کو سيچ مسرے اور اپنے بچے سے دويںسکتے ہ

 مفيد پرچہ

پينٹ پہننے کی ترتيب

 يقہوار طرمرحلہ     يکهناباہم س
  سنٹريسسرے پل|  ٹورنٹو يونگ ليونٹیکم: يم چائلڈ ہوڈ سروسز ٹیارل|   آف ٹورنٹو یسٹ
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 :کی ترتيب دی جارہی ہے‘ پينٹ کے جوڑے پہننے’يہاں گهر پر 

 
 

 
 

 پينٹ ليں

 کمر بند کهوليں
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داياں پير پينٹ کے دائيں سوراخ 
 ميں ڈاليں

باياں پير پينٹ کے بائيں سوراخ 
ميں ڈاليں
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  سال اور اس سے اوپر کا بچہ کهڑے ہوکر پہن سکتا ہے۔7 کر پہن سکتا ہے؛   سال تک کا بچہ، بيٹه6 سے 1نوٹ *
 

بائيں جانب کو اوپر اٹهائيں تاکہ 
 باياں پير اس ميں آجائے

پينٹ کو کمر بند کی 
 *جگہ تک اوپر الئيں


