
 ان کے چہرے کے تاثرات اور آوازوں کی نقل اتاریں گانے گائیں،

 چمچوں اور برتنوں سے موسیقی کی ُدھنیں بجائیں

کپ یا بالک ایک کے اوپر ایک رکھ کر مینار بنائیں

 کوئی کہانی سنائیں، کتاب پڑھ کر سنائیں یا تصویریں دکھائیں

 ان کے پسندیده موضوعات پر گفتگو کریں مثالً کھیل، موسیقی،
ڻی وی، فنکار یا انکے دوست

 مل کر پسندیده پکوان بنائیں

 انکی پسندیده دھن پر مل کر ورزش کریں

 نو عمر بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کے کچھ
 طریقے

 چھوڻے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کے کچھ
 طریقے

 شیرخوار اور گھڻنیوں چلنے والے بچوں
 کے ساتھ وقت گزارتے کے کچھ طریقے

 ڻیلیویژن اور فون بند 
کرین 

 آپ کے ساتھ اپنی سرگرمی کا انتخاب ان کی
 خود اعتمادی بڑھاتا ہے۔ اگر وه کوئ ایسی

 سرگرمی چنتے ہیں جو جسمانی فاصلے کے
 اصول کے منافی ہو تو یہ موقعہ ہے کہ اس
 موضوع پر گفتگو کی جائے۔ (اگال کتابچہ

مالحظہ فرمائیں) ۔

 اپنے ہر بچے سے اسکی
 رائے لیں کہ وه کیا کرنا

چاہتا/چاہتی ہے
 کم از کم بیس منٹ یا اس سے زیاده کوئی بھی وقت طے
 کر لیں - یہ آپ پر منحصر ہے مگر کوشش کریں کہ
 روزانہ وہی وقت ہو تاکہ آپ کے کم عمر یا نو عمر بچے
اس کا انتظار کریں

 ہر بچے کے ساتھ بات کرنے
 کے لئے الگ الگ وقت متعین
کریں

 ان کی بات دھیان سے سنیں -اپنی
 نظریں  ان کی جانب رکھیں اور اپنی
 پوری توجہ ان پرمرکوز کریں -
خوب مزه کریں

اکڻھے کوئ کتاب پڑھیں یا تصویریں دیکھیں

پنسل یا رنگوں کے ساتھ تصاویر بنائیں

 موسیقی کی دھن پر اکڻھا ناچیں یا گانے اور نظمیں گائیں

 مل کر گھر کے کوئی کام کریں-جیسے صفائ یا کھانا پکانا، ایک کھیل کے طور پر کریں

 سکول کے کام میں مدد کرائیں

1
Cکام پر نہیں جا سکتے؟ سکول بند ہیں؟ آمدنی کی فکر ہے؟ ایسے حاالت میں پریشان ہونا اور الچارگی محسوس کرنا ایک قدرتی امر ه 

  سکولوں کا بند ہونا اپنے کم عمر اور نو عمر بچوں کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کرنے کا ایک اچھا موقع ہے۔
 ایک وقت میں ایک بچے کے ساتھ  وقت گزارنا بہت مزے کا کام ہے اور بالکل مفت بھی- اس سے بچے بھی خود کو محفوظ  تصور کرتے ہیں، اور ان کو اپنی اہمیت اور
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(بچوں کی تربیت)  کے بارے میں مزید معلومات کے لئے یہاں کلک کریں: پیرنڻنگ (

  کو ویڈ- 19پیرنڻنگ (بچوں کی تربیت)
-ایک وقت میں ایک بچے کے ساتھ  وقت 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://COVID19Parenting.com
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs



