
 

Learning Together – Understanding How and Why Your Child Communicates – Urdu                               page 1 of 3 

 

 

 

 
 

کميونيکيشن لوگوں کے درميان سرگرم پارٹنر شپ ہے جسميں ايک سے زيادہ الفاظ شامل ہوتے ہيں۔ ہم ايک دوسرے سے باتوں، 
مياب ترسيل وہ ہے جسميں کہنے والے کی بات سننے ہاؤبهاؤ، چهوکر اور چہرے کے تاثرات کے ذريعہ کميونيکيٹ کرتے ہيں۔ کا

  جائے۔ واال پوری طرح سمجه
 

 
 اسطرح اپنی بات کہہ والے بچےمخصوص ضرورتوں 

 کہ ديگر لوگوں کو اسکی بات سمجهنے ميں ے ہيںسکت
 کوئی لفظ استعمال نہيں ی بچیدشواری ہوسکتی ہے۔ آپک

 اتیلے ج نزديک  کے ہے ليکن جب وہ آپکو کپ بورڈکررہی
  ہے۔ان جاتے ہيں کہ وہ کوکيز مانگ رہیہے تو آپ ج

 
 ہے اور اسکی وجوہات آپکی بچی کيسے اپنی باتيں کہہ رہی

 ، کو سمجهنا بچےجاننا کہ وہ کيوں کميونيکيٹ کررہی ہے
 بات  انہيں بات کرنے کی صالحيت کو بڑهانے اورکے

 مددگار  وکرنے کے ديگر طريقوں کو سيکهانے ميں معاون
 وگا۔ہ
 

 :کوئی بچہ کسطرح بات کرتا ہے
 

ہم پہلے ہی ذکر کرچکے ہيں کہ ترسيل کے کئی طريقے ہيں 
  يعنی انگلی سے بتانا، ہاته(جيسے اشاروں کا استعمال کرنا 

، الفاظ اور چہرے کے تاثرات کا استعمال کرنا۔ يہاں ہم )بڑهانا
 طريقے دے رہے ہيں جنہيں ممکن ہے آپکا بچہ ترسيل  کچه
 ۔رےے استعمال ککيلئ

 
 بڑهانا يا کسی   اسکی طرف ہاتهکسی چيز کيطرف ديکهنا،• 

 ، حرکت، فرد يا تصوير کيطرف انگلی سے اشارہ کرنا۔شۓ
 کسی چيز کيطرف کسی فرد کو کهينچنا• 
 کسی آئٹم کے قريب تر ہونا• 
 چہرے کا تاثر• 
 آنکهوں کے ذريعہ اتصال• 
 آوازوں اور حرکت کی نقل• 
 استعمال کرنالفظوں کا • 
 چالنا اور جهالنا• 
  کرنا جيسے دور بهاگنا، مارنا يا کاٹنا کا اظہارايسے رويوں• 
 )زبان  اشاروں کی(ں کے ذريعہ اشارہ کرنا ہاتهو• 
 

 مفيد پرچہ

اس بات کو سمجهنا کہ آپکا بچہ کيسے اور 
 کيوں باتيں کرتا ہے

 يقہمرحلہ وار طر    يکهناباہم س
  سنٹريسسرے پل|  ٹورنٹو يونگ ليونٹیکم: يم چائلڈ ہوڈ سروسز ٹیارل|   آف ٹورنٹو یسٹ
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يک ہی طريقہ ترسيل  ای بچیمختلف وجوہات کی بنا پر آپک

 ہے، مثال کيلئے وہ چال سکتی ہے جب وہ استعمال کرسکتی
 ا کسی چيز کو کهانا نہيں چاہتی ہو۔غصہ ميں ہو ي

 
 

 :بچہ کيوں کميونيکيٹ کرتا ہے
 
 

 کئی وجوہات ايک دوسرے سے گفتگو کرتے ہيں اسکیہم 
 وجوہات ميں درج ذيل شامل ہيں جنکی وجہ سے  ہيں۔ کچه

 :آپکا بچہ بات کرتا ہے
کسی چيز کی مانگ کرنے کيلئے يا کسی قسم کے عمل • 

 کيلئے
 آرام چاہنے کيلئے• 
 جانکاری چاہنے کيلئے• 
 )ظاہر کرنا کہ وہ کيا نہيں چاہتے ہيں(مخالفت • 
 کسی کا خير مقدم کرنے کيلئے • 
 کسی دلچسپی ميں حصہ لينے کيلئے 
 اپنے احساسات کا اظہار کرنے کيلئے• 

 
 
 

 زبان کو سمجهنے ميں اپنے بچے کی مدد کرنا
 
 

،  ديکهنے، سننے، چهونے،کسی بچے کی ابتدائی تعليم
چکهنے اور سونگهنے جيسے تجربوں سے ہوتی ہے۔ عام 
طورپر بچے کئی الفاظ کو انکے بولنے سے پہلے سمجهنے 
لگتے ہيں۔ ايک جيسی حالت کيلئے ايک ہی طرح کے الفاظ 

 کو بڑهانے  کو بار بار سننا فراہم کرنا آپکے بچے کی سمجه
ميں مددگار ہوسکتا ہے۔ کسی لفظ کو کہنے کے قابل ہونے 

پہلے آپ جس چيز کا نام ليتے ہيں وہ اسکی طرف سے 
 ہے۔ مثال کے طورپر، جب آپ ی، لپکتیديکهت

تو وہ اپنی بوتل کيطرف ديکهتی ہے کيونکہ يہ “ دوده”کہتے 
  الفاظ اس بوتل سے متعلق ہے۔ يہ اسکے لئے کسی لفظ کو 

  
 کی طرف اشارہ کرتی ہے۔سمجهنے 

 
نے کيلئے آپ اپنے بچے کی مدد ا باتوں کو سمجهاپنی

 :کرسکتے ہيں بذريعہ
اپنے بچے کے آمنے سامنے رہنا جب آپ اس سے بات • 

 کررہے ہوں۔
 جاؤ  کرسی تهپتهپانا جب کہيں کہ بيٹه ) اپنے الفاظ کے ساته •

اشاروں، ) يہ واضح کرنے کيلئے کہ آپ کيا کرنا چاہتے ہيں
 چيزوں يا تصويروں کا استعمال کرکے۔

يا کررہی ہے يا کس چيز ميں دلچسپی لے رہی ہے وہ ک• 
جب “ جيسيکا پينٹنگ کررہی ہے”يعنی کہيں (اسکا نام لينا 

 )وہ يہ کررہی ہو
 جب آپکی بچی“ اوپر، اوپر”يعنی ( دينا اس سے متعلقہ لفظ • 
 ۔) ہونٹوں کا استعمال کرکے ٹاور بنارہیاي
وں کو  لفظ دهيرے دهيرے اور واضح طور پر بولنا اور کچه• 

 آلو آپکی بجیجب آپ يا “ آنکهيں لگاؤ”يعنی (باربار دہرانا 
 ۔) لگارہی ہو ے سروالے کهلونے ميں آنکهک
 ۔)“جوس چاہئے”يعنی (اہم الفاظ پر زور دينا • 
کہنا جب “ بس”يعنی لفظ (اسکو بتانا کہ ماحول ميں کيا ہے • 

 ۔)وہ کسی جانے والی بس کيطرف ديکهے
 
 

   بچے کی مدد کرنابات کرنے کيلئے اپنے
 
 

 فظوں کا استعمال کرنا شروع کرديتی لی بچیايک بار جب آپک
ہے يا اسے  وہ آپ جو کہيں گے اسکی نقل کرسکتیہے تو 

جس طرح وہ ( ہے۔ شروع ميں، تلفظ آزادانہ استعمال کرسکتی
غلط ہوسکتا ہے۔ ياد رکهيں کہ بات چيت ) لفظ کو ادا کرتا ہے

ا ہے اور والدين اور بچوں شروع کرنے ميں وقت لگ سکت
 کيلئے مايوس کن ہوسکتا ہے۔

 
اپنی بات کا اظہار کرنے ميں اپنے بچے کی مدد کرسکتے 

 :ہيں بذريعہ
آپکی باتو ں کا جواب دينے کيلئے اسکو وقت دينا۔ ايک بار • 

 پوچهيں اور انتظار کريں۔
 اسکے الفاظ اور حرکات کی نقل کرنا۔• 
يعنی اگر وہ (وضاحت چاہنا ی  ہے اسکوہ کيا کہنا چاہتی• 

کسی چيز کيطرف اشارہ کرتے ہوئے “ اوہ-اوہ” ہے کہتی
  ۔)“نيچے گرنا”جو گرجاتی ہے،  اسے بتائيں 

جملہ کا آخری لفظ چهوڑديں اور اسے پورا کرنے کيلئے • 
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 _____بس کے پہئے ” (۔بچے کی حوصلہ افزائی کريں
 ۔)“
اہر کرنا۔ يں رد عمل ظبات کہنے کی اسکی کوشش کے تئ• 

  ہے پر تبصرہ کريں۔وہ کيا کہتی
کيا تم دوده يا ”ی يعن(اسے انتخاب کرنے کی پيشکش کرنا • 

 ۔)“ ہو؟جوس لينا چاہتی
 يعنی اگر وہ کہتی(سميں لفظ جوڑنا  ہے ای وہ کہت جو کچه• 

 ۔)“بڑا کتا”تو آپ کہيں “ کتا”ہے 
 


