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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 

 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،  خاکےير، 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

 

 کرسکتے ینانے کے لئے به بيم گيبی کا استعمال ترتيروںآپ 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
 

 کے بعد، کهانا کهانے سے پہلے اور يکهنےواش روم کا استعمال س
   لگنے کے کاموں کے بعد اپنے بچے کو ہاتهی اور گندگيںبعد م

 چائلڈ کيئر کا واش يا۔ آپ کے بچے کے اسکول يںدهونا سکهالئ
روم آپکے گهر کے واش روم سے مختلف ہوسکتا ہے۔ آپ اسے 

۔ اگر يں کريسے کا استعمال کئر ڈراينڈ کہ صابن ڈسپنسر اور ہيںبتائ
 يے تولی واش روم کے لئے کاغذيںآپ کے بچے کے اسکول م

 سکهانے   کہ اپنے ہاتهيں دالئياد تو ان کو يںاستعمال کئے جاتے ہ
 ۔ يں ڈال ديں کوڑے دان ميںکے بعد انہ

 
 

 :کی ترتيب کی مثال دی جارہی ہے‘  دهونے ہاته’يہاں گهر پر 

 
 

 مفيد پرچہ

يب ترتی دهونے کہاته

 يقہمرحلہ وار طر    يکهناباہم س
  سنٹريسسرے پل|  ٹورنٹو يونگ ليونٹیکم: يم چائلڈ ہوڈ سروسز ٹیارل|   آف ٹورنٹو یسٹ

ٹوٹی کهوليں
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 صابن ليں

  دهوئيں ہاته
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 ٹوٹی بند کريں

  سکهائيں ہاته


