“ਮਾਈਕਰੋ” ਪ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ: ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ
ਸੋਸ਼ਲ ਿਡਵੈਲਪਮੈਟ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਪੋ੍ਗਰਾਮ (SDPP) ਪ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਪ੍ਣਾਲੀ
ਮਨੁੱਖੀ ਮੁੱਢਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ
Source: http://www.earlylearning.ubc.ca/SDPP
“ਮਾਈਕਰੋ “ਪ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ: ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ
ਵੇਰਵਾ: ਇਹ ਪ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ, ਜੋ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਿਚੰਤਾਵਾ ਨ ਪਛਾਨਣ ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ
ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ। ਇਹ ਜਦ ਿਕ ਅੰਤ
ਿਵੱਚ ਪਿਰੰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭਰਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਇਸ ਨ ਪਿਰੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਭਾਗ(A) :
ਭਾਗ(B) :
ਭਾਗ(C) :
ਭਾਗ(D) :
ਭਾਗ(E) :
ਭਾਗ(F) :
ਭਾਗ(G) :
ਭਾਗ(H) :

ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸ਼ਰੀਿਰਕ ਿਵਕਾਸ
ਚਾਲਕ ਨਾੜੀ(Motor)ਦਾ ਿਵਕਾਸ
ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਜਜਬਾਤੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ
ਿਦਮਾਗੀ/ਿਗਆਨਾਤਮਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ
ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਿਵਕਾਸ
ਿਨੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ
ਇੱਕ ਅਜੂਬਾ-ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਪਿਰੰਟ(Print) ਕਰ ਲਵੋ।
ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ( Sub-Section A )
ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ (INTRODUCTION)
ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਧਣ ਫੁਲਣ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਨ੍ਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਿਰਹਾ
ਹੈ ਿਕ ਨਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਮੀਲ-ਪਥਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਾ ਪਾਰ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਨਹੀ।
ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ( ਜਨਮ ਤੋ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ) ਦੇ ਮਾ ਬਾਪ ਹੁੰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਾ ਦੇ ਕਈ ਵਰਤਾਿਰਆਂ ਤੋ ਤੁਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ
ਤੁਸੀ ਵੇਖੋਗੇ ਿਕ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਵਰਤਾਉ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਮ ਉਮਰ ਿਵਚ ਆਮ ਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਖਾਸ ਵਰਤਾਰਾ ਿਜਹੜਾ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨ ਚੁਿਭਆ ਨਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹੋ ਇੱਕ
ਸਮੱਿਸਆ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਨ ਖੁਦ ਜਾ ਿਕਸੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋ ਇਸੇ ਵਕਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾ ਹੇਠਾ ਿਦੱਤੀ ਪ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਤੁਹਾਨ ਇਹ ਜਾਨਣ ਿਵਚ ਮਦੱਦ ਕਰੇਗੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਆਪ
ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨ ਉਨ੍ਾ ਸੰਬੰਧਤ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਮਾਹਰਾ ਜਾ ਮਿਹਕਿਮਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ
ਿਜਨ੍ਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਪ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਸਵਾਲਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੌਲ-ੇ ਹੌਲੇ ਤੁਹਾਨ ਉਨ੍ਾ ਸਵਾਲਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਿਜਨ੍ਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਖਾਸ
ਿਵਕਾਸ ਸੰਬੰਿਧਤ ਖੇਤਰਾ ਨਾਲ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਆਮ ਸਵਾਲਾ ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹਨਾ ਸਵਾਲਾ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਿਜਹੜੇ
ਖਾਸ ਿਵਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।
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ਭਾਗ(ਓ) : ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ – ਭਾਗ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (Section Description)
ਇਸ ਪ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੂਰੇ
ਿਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾ ਦਾ ਤੁਅਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਤੁਸੀ ਖੁਦ ਭਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਪਾਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਝੀ
ਕਰਨੀ ਹੈ। ਿਕਉਂਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਾ ਦੀ ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ (pdf) ਪ੍ਸਨਲ ਿਡਜੀਟਲ ਫਾਇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਾ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ
ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨ ਦੇਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਿਕਸੇ ਤਰ੍ਾ ਦਾ ਡਰ
ਨਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀ ਤੁਹਾਨ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀ ਪਿਹਲਾ ਇਹਨਾ ਸਵਾਲਾ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨ ਇਹ ਮਲੂਮ
ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੇਗੀ ਿਕ ਤੁਹਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵਾ ਤੇ ਉਨ੍ਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ
ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਉ ਿਕ ਇਹ ਪ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾ ਦਾ ਇਮਿਤਹਾਨ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰਫ ਤੁਹਾਨ ਇਹ
ਜਾਨਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਿਵਕਾਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਨਹੀ।
ਇਹ ਪ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਹੇਠਾ ਿਲਖੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾ ਦੀ ਜਗਾਹ ਨਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਿਜਵੇ ਿਕ: ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਨੋ-ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ, ਭੋਤਕ ਿਚਿਕਤਸਕਾ,
ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਇਲਾਜ ਿਚਿਕਤਸਕਾ, ( Child psychologists, physiotherapists, occupational therapists, speech and
language pathologists) ਬੋਲਣ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਪੈਥੋਲੋਿਜਸਟਸ, ਛੋਟੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾ ਆਿਦ ਵਗੈਰਾ। ਜੇ
ਤੁਹਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਚੰਤਾ ਹੈ ਤਾ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨ ਸਲਾਹ ਿਦਆਂਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀ ਿਕਸੇ ਮਾਿਹਰ ਦੀ ਛੇਤੀ ਤੋ ਛੇਤੀ ਮੱਦਦ ਲਉ।
ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਨ੍ਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਏਜੰਨਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ ਬਾਬਤ ਦੱਸੇਗਾ ਿਜਥੋ ਤੁਹਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚੋ ਮੱਦਦ ਹਾਸਲ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾN
•

ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਉਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਗੱਲਾ ਹਨ ਿਜਨ੍ਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਿਹਲੂਆਂ ਨਾਲ ਹੈ।

•

ਿਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀ ਦੇਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਪਿਹਲੂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਿਫਕਰਮੰਦ ਹੋ ਿਜਵੇ
ਿਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਾਲਕ ਨਾੜੀ ( ਮੋਟਰ ਸਿਕਲਜ) ਦਾ ਖੇਤਰ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜਾ
ਮੁਹਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਿਫਕਰਮੰਦ ਹੋਵੋਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਜਬਾਤੀ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

•

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਿਨਆਂ ਿਵਚੋ ਇੱਕ ਤੇ ਿਚਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉ। ਿਜਵੇ – ਿਜਵੇ ਤੁਸੀ ਇਸ ਭਾਗ ਨ ਪੂਰਾ
ਕਰਦੇ ਜਾਉਗੇ ਉਦਾ ਉਦਾ ਉਨ੍ਾ ਸਾਰੇ ਮਧਾ ਨ ਿਚਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉ ਿਜਨ੍ਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਖੇਤਰ
ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਭਾਗ ਤੋ ਅਗਲੇ ਆਈਕੋਨ (icon) ਨ ਕਿਲਕ ਕਰੋ।

ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ
ਬੀ 1. ਵਰਨਣ
ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਜਸਮਾਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ( ਸਿਕਲ ) ਦੀ ਬਾਬਤ ਖਾਸ ਸੂਚਨਾਵਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮਧ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁਲਣ
ਅਤੇ ਭਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਥਨ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੌਣ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਟਟੀ ਪਸ਼ਾਬ ਬਾਬਤ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਿਕ ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਲਗੇ ਆਈਕੋਨ ਨ ਕਿਲਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗ।
ਬੀ.2. ਸੂਚਨਾਵਾ
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ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਉ ਿਕ ਤੁਸੀ ਇਨ੍ਾ ਿਦੱਤੇ ਕਥਨਾ ਨਾਲ ਿਕਥੋ ਤੱਕ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਮੱਧ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਿਨਆਂ ਿਵਚੋ
ਇਕ ਉੱਤੇ ਿਟਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉ।

ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ:
ਸੀ. 1 ਵਰਨਣ
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪ੍ਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਾਲਕ ਨਾੜੀ ਯਾਨੀ ਮੋਟਰ ਸਿਕਲ (ਮੁਹਾਰਤ) ਸੰਬੰਧੀ ਹਨ। ਇਹੋ ਮੁਹਾਰਤ ਤਰਤੀਬ ਬਾਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਿਜਵੇ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਮਧ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੈਠਣ ਨ ਦਸਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਿਲਸਟ ਿਵਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚੱਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਧ ਨਾਲੋ ਪਿਹਲਾ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਇਸ ਭਾਗ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਾਲਕ ਨਾੜੀ ਯਾਨੀ ਮੋਟਰ ਸਿਕਲ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਸੂਚਨਾਵਾ ਹਨ ਿਜਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣੇ
ਹੱਥਾ ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਿਵਚਰਨਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ
ਕਰੋ ਿਕ ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਤੁਹਾਨ ਇਸ
ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਆਏ ਆਈਕੋਨ ਨ ਕਿਲਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਿਮਲੇਗੀ।
ਸੀ.2 ਸੂਚਨਾਵਾ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਿਨਆਂ ਿਵਚੋ ਇੱਕ ਨ ਚੈਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਇਨ੍ਾ ਕਥਨਾ ਨਾਲ ਿਕੰਨਾ ਕੁ
ਸਿਹਮਤ ਹੋ।
ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਡੀ
ਡੀ. ਵਰਨਣ
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕਥਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਜਜਬਾਤੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਿਤੰਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਹਨ । ਪਿਹਲੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਸਮੂੱਚੇ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਜਜਬਾਤੀ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਮੀਲ-ਪਥਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ ਭਗ
ਿਵੱਚ ਸਮਾਜੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨ ਦਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਿਕਵੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ਪਰ ਮਾਨਤਾ
ਪਾ੍ਪਤ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਿਹੱਸਾ ਜਜਬਾਤੀ ਮੁਹਾਰਤਾਵਾ (ਸਿਕਲਜ) ਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਜਜਬਾਤਾ ਨ ਜਾਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਆਈਕੋਨ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਉਨ੍ਾ ਸਾਧਨਾ ਨ ਪਾ੍ਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਦ~ਸੇਗਾ ਿਜਨ੍ਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾ ਜਾ ਪਿਹਲੂਆਂ ਨਾਲ ਹੈ।
ਡੀ.1. ਏ. ਵਰਨਣ
ਇਸ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਉਹ ਕਥਨ ਹਨ ਿਜਨ੍ਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਜਜਬਾਤੀ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਮੀਲ-ਪਥਰਾ ਨਾਲ
ਹੈ।
ਡੀ.1. ਬੀ. ਸੂਚਨਾਵਾ
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ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚੋ ਇੱਕ ਨ ਚੈਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਇਨ੍ਾ ਕਥਨਾ ਨਾਲ ਿਕੰਨਾ ਕੁ
ਸਿਹਮਤ ਹੋ।
ਡੀ.2. ਵਰਨਣ
ਇਸ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਕਸ਼ਲਤਾ ਬਾਬਤ ਖਾਸ ਸੂਚਨਾਵਾ ਹਨ ਿਜਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਿਕਵੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪਾ੍ਪਤ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਸਪਾਿਰਕ ਿਕਿਰਆਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਿਕ ਇਸ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਉਹ ਕਥਨ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨ ਇਹ
ਪਤਾ ਨਹੀ ਿਕ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਿਵਵਹਾਰ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ਤਾ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਦੇਖ.ੋ ..................
ਡੀ. 2. ਏ. ਵਰਨਣ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚੋ ਇੱਕ ਨ ਚੈਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਇਨ੍ਾ ਕਥਨਾ ਨਾਲ ਿਕੰਨਾ ਕੁ
ਸਿਹਮਤ ਹੋ।
ਡੀ.3. ਵਰਨਣ
ਇਸ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਾ ਿਵਵਹਾਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਸੂਚਨਾਵਾ ਹਨ ਿਜੰਨ੍ਾ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਿਚੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਜਵੇ ਿਕ ਇਹ ਕਥਨ ਿਕ ਬੱਚਾ ਿਕਸ ਨ
ਮਾਰਦਾ ਜਾ ਦੰਦੀ ਵਢਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਨੇਮਬੱਧ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਿਕ ਇਸ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਉਹ ਮਧ ਹਨ ਿਜਨ੍ਾ ਿਵੱਚ ਉਹ ਕਥਨ ਹਨ ਿਜੰਨ੍ਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੋ ਤੋ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀ ਿਕ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਸਲੂਕ ਿਵਵਹਾਰ ਉਚਤ ਹੈ । ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਦੇਖੋ...................
ਡੀ.3.ਏ. ਸੂਚਨਾਵਾ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚੋ ਇੱਕ ਨ ਚੈਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਇਨ੍ਾ ਕਥਨਾ ਨਾਲ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਸਿਹਮਤ ਹੋ।

ਡੀ.4. ਵਰਨਣ
ਇਸ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਜਬਾਤੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਮੁਹਾਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਸੂਚਨਾਵਾ ਹਨ ਿਜਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਜਜਬਾਤ ਨ
ਿਕਵੇ ਪ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਦੇਖੋ...................
ਡੀ.4.ਏ. ਸੂਚਨਾਵਾ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚੋ ਇੱਕ ਨ ਚੈਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਇਨ੍ਾ ਕਥਨਾ ਨਾਲ ਿਕੰਨਾ ਕੁ
ਸਿਹਮਤ ਹੋ।
ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਈ
ਈ.1. ਵਰਨਣ
4

ਇਸ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਪ੍ਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਗਆਨ-ਆਤਿਮਕ ਮੁਹਾਰਤ(ਸਿਕਲ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ।
ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਯਾਨੀ ਇਰਦ ਿਗਰਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਿਕਵੇ
ਵਰਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਿਗਆਨ ਨ ਿਕਵੇ
ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਪ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਈ.1. ਸੂਚਨਾਵਾ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚੋ ਇੱਕ ਨ ਚੈਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਇਨ੍ਾ ਕਥਨਾ ਨਾਲ ਿਕੰਨਾ ਕੁ
ਸਿਹਮਤ ਹੋ।
ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਫ
ਇਸ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਕਥਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਦ (ਪ੍ਸ਼ਨ – ਉਤਰ) ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਯਾਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨ ਦੱਸਦੇ
ਹਨ।
ਇਹ ਭਾਗ ਿਤੰਨ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾ ਿਵੱਚ ਵੱਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਿਹਲਾ ਛੋਟਾ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਗ੍ਿਹਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਬਤ ਹਨ।
ਐਫ.1. ਵਰਨਣ
ਇਸ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨ ਸਮਝਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਯਾਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਕਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਐਫ.1. ਸੂਚਨਾਵਾ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚੋ ਇੱਕ ਨ ਚੈਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਇਨ੍ਾ ਕਥਨਾ ਨਾਲ ਿਕੰਨਾ ਕੁ
ਸਿਹਮਤ ਹੋ।
ਐਫ.2. ਵਰਨਣ
ਇਸ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨ ਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ, (ਕੁਸ਼ਲਤਾ) ਨਾਲ ਹੈ।
ਐਫ.2. ਸੂਚਨਾਵਾ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚੋ ਇੱਕ ਨ ਚੈਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਮਾਰ ਕੈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਇਨ੍ਾ ਕਥਨਾ ਨਾਲ ਿਕੰਨਾ ਕੁ
ਸਿਹਮਤ ਹੋ।
ਐਫ.3. ਵਰਨਣ
ਇਸ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸੂਚਨਾਵਾ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਨਾ ਲਈ ਿਕਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨ ਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਿਕ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ
ਿਕਵੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਫ.2. ਸੂਚਨਾਵਾ
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ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚੋ ਇੱਕ ਨ ਚੈਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਇਨ੍ਾ ਕਥਨਾ ਨਾਲ ਿਕੰਨਾ ਕੁ
ਸਿਹਮਤ ਹੋ ।
ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੀ
ਜੀ.1. ਵਰਨਣ
ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸੂਚਨਾਵਾ ਹਨ ਿਕ ਤੂਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਨੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ( ਅਪਣੀ ਦੇਖ ਭਾਲ) ਸੰਬੰਧੀ ਿਕੰਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜਾ ਮੁਹਾਰਤ ਰਖਦਾ
ਹੈ ।
ਜੀ.2. ਸੂਚਨਾਵਾ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚੋ ਇੱਕ ਨ ਚੈਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਇਨ੍ਾ ਕਥਨਾ ਨਾਲ ਿਕੰਨਾ ਕੁ
ਸਿਹਮਤ ਹੋ ।
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Child Development Questionnaire
ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ ਪ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ
SUB-SECTION A:
ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ( Sub-Section A )
ਏ. 1. ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਧਣ ਫੁਲਣ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਨ੍ਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਿਰਹਾ
ਹੈ ਿਕ ਨਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਮੀਲ-ਪਥਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਾ ਪਾਰ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਨਹੀ।
ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ( ਜਨਮ ਤੋ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ) ਦੇ ਮਾ ਬਾਪ ਹੁੰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਾ ਦੇ ਕਈ ਵਰਤਾਿਰਆਂ ਤੋ ਤੁਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ
ਤੁਸੀ ਵੇਖੋਗੇ ਿਕ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਵਰਤਾਉ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਮ ਉਮਰ ਿਵਚ ਆਮ ਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਖਾਸ ਵਰਤਾਰਾ ਿਜਹੜਾ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨ ਚੁਿਭਆ ਨਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹੋ ਇੱਕ
ਸਮੱਿਸਆ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਨ ਖੁਦ ਜਾ ਿਕਸੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋ ਇਸੇ ਵਕਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾ ਹੇਠਾ ਿਦੱਤੀ ਪ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਤੁਹਾਨ ਇਹ ਜਾਨਣ ਿਵਚ ਮਦੱਦ ਕਰੇਗੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਆਪ
ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨ ਉਨ੍ਾ ਸੰਬੰਧਤ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਮਾਹਰਾ ਜਾ ਮਿਹਕਿਮਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ
ਿਜਨ੍ਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਪ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਸਵਾਲਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੌਲੇ-ਹੌਲੇ ਤੁਹਾਨ ਉਨ੍ਾ ਸਵਾਲਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਿਜਨ੍ਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਖਾਸ
ਿਵਕਾਸ ਸੰਬੰਿਧਤ ਖੇਤਰਾ ਨਾਲ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਆਮ ਸਵਾਲਾ ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹਨਾ ਸਵਾਲਾ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਿਜਹੜੇ
ਖਾਸ ਿਵਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।
ਭਾਗ(ਓ) : ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ – ਭਾਗ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (Section Description)
ਇਸ ਪ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੂਰੇ
ਿਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾ ਦਾ ਤੁਅਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਤੁਸੀ ਖੁਦ ਭਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਪਾਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਝੀ
ਕਰਨੀ ਹੈ। ਿਕਉਂਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਾ ਦੀ ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ (pdf) ਪ੍ਸਨਲ ਿਡਜੀਟਲ ਫਾਇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਾ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ
ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨ ਦੇਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਿਕਸੇ ਤਰ੍ਾ ਦਾ ਡਰ
ਨਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀ ਤੁਹਾਨ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀ ਪਿਹਲਾ ਇਹਨਾ ਸਵਾਲਾ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨ ਇਹ ਮਲੂਮ
ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੇਗੀ ਿਕ ਤੁਹਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵਾ ਤੇ ਉਨ੍ਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ
ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
7

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਉ ਿਕ ਇਹ ਪ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾ ਦਾ ਇਮਿਤਹਾਨ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰਫ ਤੁਹਾਨ ਇਹ
ਜਾਨਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਿਵਕਾਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਨਹੀ।
ਇਹ ਪ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਹੇਠਾ ਿਲਖੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾ ਦੀ ਜਗਾਹ ਨਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਿਜਵੇ ਿਕ: ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਨੋ-ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ, ਭੋਤਕ ਿਚਿਕਤਸਕਾ,
ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਇਲਾਜ ਿਚਿਕਤਸਕਾ, ( Child psychologists, physiotherapists, occupational therapists, speech and
language pathologists) ਬੋਲਣ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਪੈਥੋਲੋਿਜਸਟਸ, ਛੋਟੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾ ਆਿਦ ਵਗੈਰਾ। ਜੇ
ਤੁਹਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਚੰਤਾ ਹੈ ਤਾ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨ ਸਲਾਹ ਿਦਆਂਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀ ਿਕਸੇ ਮਾਿਹਰ ਦੀ ਛੇਤੀ ਤੋ ਛੇਤੀ ਮੱਦਦ ਲਉ।
ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਨ੍ਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਏਜੰਨਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ ਬਾਬਤ ਦੱਸੇਗਾ ਿਜਥੋ ਤੁਹਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚੋ ਮੱਦਦ ਹਾਸਲ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾN
•

ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਉਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਗੱਲਾ ਹਨ ਿਜਨ੍ਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਿਹਲੂਆਂ ਨਾਲ ਹੈ।

•

ਿਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀ ਦੇਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਪਿਹਲੂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਿਫਕਰਮੰਦ ਹੋ ਿਜਵੇ ਿਕ
ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਾਲਕ ਨਾੜੀ ( ਮੋਟਰ ਸਿਕਲਜ) ਦਾ ਖੇਤਰ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜਾ
ਮੁਹਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਿਫਕਰਮੰਦ ਹੋਵੋਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਜਬਾਤੀ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

•

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਿਨਆਂ ਿਵ~ਚੋ ਇੱਕ ਤੇ ਿਚਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉ। ਿਜਵੇ – ਿਜਵੇ ਤੁਸੀ ਇਸ ਭਾਗ ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ
ਜਾਉਗੇ ਉਦਾ ਉਦਾ ਉਨ੍ਾ ਸਾਰੇ ਮਧਾ ਨ ਿਚਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉ ਿਜਨ੍ਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਭਾਗ ਤੋ ਅਗਲੇ ਆਈਕੋਨ (icon) ਨ ਕਿਲਕ ਕਰੋ।
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ਮੈ (ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ/ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ /ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ/ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ) ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਤ (ਸਬੰਧਤ) ਹਾ
ਬਹੁਤਿਜ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ
ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ
ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ
ਆਦਾ
ਿਜਹਾ

1.

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ
ਿਵਕਾਸ

2. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰਕ
ਿਵਕਾਸ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ ਬੱਚੇ
ਦਾ ਕਦ ਜਾ ਭਾਰ )

3. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਾਲਕ ਨਾੜੀ
ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ :
ਿਕਵੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਧਰ ਉਧੱਰ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ )

ਪਤਾ
ਨਹੀ

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ
ਨਹੀ
ਹੋਰ ਮੱਦਦ ਜਾਣਨ ਲਈ
ਿਕਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋ

ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਿਵਕਾਸ
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਨ
ਲਈ ਿਕੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋ

ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਚਾਲਕ ਨਾੜੀ
ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋ

- ਿਕਵੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ
ਤੇ ਉੰਗਲੀਆਂ ਨ ਵਰਤਦਾ ਹੈ

4. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਤੇ
ਜਜਬਾਤੀ ਿਵਕਾਸ
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ,

ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਤੇ
ਜਜਬਾਤੀ ਿਵਕਾਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋ

ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਿਕਵੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਭਾਵਨਾਵਾ ਨ ਜਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

5. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਕਲੀ
(ਬੌਿਧਕ) ਿਵਕਾਸ
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ,
- ਿਕਵੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦਰਪੇਸ਼
ਸਮਿਸਆ ਸਲਝਾਉਂਦਾ ਤੇ
ਖਡੌਿਣਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਦਾ ਹੈ

ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਅਕਲੀ
(ਬੋਿਦਕ) ਿਵਕਾਸ ਬਾਰੇ ਹੇਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋ
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ਬਹੁਤਿਜ
ਆਦਾ
6. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ
ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦਾ ਿਵਕਾਸ
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋN,
ਿਕਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ

ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ
ਿਜਹਾ

ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ

ਪਤਾ
ਨਹੀ

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ
ਨਹੀ
ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋ

7.
ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਿਕਸ ਤਰ੍ਾ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ
(ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੀ
ਮੁਹਾਰਤ(ਸਿਕਲ) ਦਾ ਬੋਧ)
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ,
ਿਕਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਖਾਦਾ,
ਪਿਹਨਦਾ ਤੇ ਅਪਣੀ ਸਫਾਈ
ਰ~ਖਦਾ ਹੈ

ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ
ਮੱਦਦ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ(ਸਿਕਲ)
ਦੇ ਬੋਧ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਥੇ
ਕਿਲਕ ਕਰੋ

8. ਮੇਰੇ ਬ~ਚੇ ਦੀ ਸੁਨਣ ਸ਼ਕਤੀ
ਬਾਰੇ
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ,
ਲਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹਰ ਤਰ੍ਾ
ਦੀਆਂ ਅਵਾਜਾ ਨਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ
9 . ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਣ ਸ਼ਕਤੀ
ਬਾਰੇ
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ,
ਲਗਦਾ ਹੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨ ਦੂਰ/
ਨੇੜੇ/ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜਾ ਦੇਖਣ
ਿਵਚ ਕਠਨਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਨਹੀ
ਜਾਣਦੇ ਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ
ਿਫਕਰ ਹੈ ਤਾ ਨਜਦੀਕੀ
ਹੈਲਥ ਯੂਿਨਟ ਿਵੱਚ ਜਾਓ
ਜੇ ਤੁਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਨਹੀ
ਜਾਣਦੇ ਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ
ਿਫਕਰ ਹੈ ਤਾ ਨਜਦੀਕੀ
ਹੈਲਥ ਯੂਿਨਟ ਿਵੱਚ ਜਾਓ
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SUB-SECTION B
ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ : ਸਰੀਰਕ ਿਵਕਾਸ
ਵਰਨਣ
ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਜਸਮਾਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ( ਸਿਕਲ ) ਦੀ ਬਾਬਤ ਖਾਸ ਸੂਚਨਾਵਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮਧ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁਲਣ
ਅਤੇ ਭਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਥਨ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੌਣ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਟਟੀ ਪਸ਼ਾਬ ਬਾਬਤ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਿਕ ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗੱਈਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਆਈਕੋਨ ਨ ਕਿਲਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗ। (
ਸਰੀਿਰਕ ਿਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ )
ਬੀ 2 ਸੂਚਨਾਵਾ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉ ਿਕ ਤੁਸੀ ਇਹਨਾ ਿਦੱਤੇ ਕਥਨਾ ਨਾਲ ਿਕੱਥੋN ਤੱਕ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਮੱਧ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਖਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚੋ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਿਟਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉ।

1 0 . ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਠੀਕ
ਤਰ੍ਾ ਭਾਰ ਨਹੀ ਵਧ ਿਰਹਾ
11. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਰ
ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਵਧ ਿਰਹਾ
ਹੈ
1 2 . ਲਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ
ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲੋ
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਦ ਛੋਟਾ ਹੈ
13. ਲਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ
ਦਾ ਕਦ ਹਮ ਉਮਰ ਿਦਆਂ
ਨਾਲੋ ਕੁੱਝ ਲੰਮਾ ਹੈ
1 4 . ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਸਰ
ਅਕਾਰ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ
ਿਜਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ

1 5 . ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਸਰ
ਅਕਾਰ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ
ਹੈ
1 6 . ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਰੂਰਤ
ਤੋ ਵੱਧ ਸੌਦਾ ਹੈ
1 7 . ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨ ਪੂਰੀ
ਨੀਦਰ ਨਹੀ ਆਉਂਦੀ
1 8 . ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ
ਖਾਣਾ ਨਹੀ ਖਾਦਾ
1 9 . ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਰੂਰਤ
ਤੋ ਿਜਆਦਾ ਖਾਦਾ ਹੈ

ਮੈ ਇਸ ਬਾਰੇ(ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ/ ਥੋੜਾ-ਬਹੁਤ/ ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ-ਿਜਹਾ/ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ)ਿਚੰਤਤ/ ਸਬੰਧਤ ਹਾ
ਬਹੁਤ
ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ
ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ
ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ
ਪਤਾ ਨਹੀ
ਿਜਆਦਾ

ਬਹੁਤ
ਿਜਆਦਾ

ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ

ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ

ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ

ਪਤਾ ਨਹੀ

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਹੀ

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਹੀ
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2 0 . ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨ ਟੱਟੀ
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਿਜਵੇ ਕਬਜ
ਜਾ ਜਲਾਬ ਲਗੇ ਹੋਣ

ਮੱਦਦ ਲਈ ਮੈ ਿਕ੍ਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾ

[

]
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SUB- SECTION C:

ਚਾਲਕ ਨਾੜੀ (motor) ਿਵਕਾਸ

ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ
ਸੀ. 1 ਵਰਨਣ
• ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪ੍ਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਾਲਕ ਨਾੜੀ ਯਾਨੀ ਮੋਟਰ ਸਿਕਲ (ਮੁਹਾਰਤ) ਸੰਬੰਧੀ ਹਨ। ਇਹੋ ਮੁਹਾਰਤ ਤਰਤੀਬ ਬਾਰੇ ਿਦਤੇ ਗਏ
ਹਨ। ਿਜਵੇ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਮਧ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੈਠਣ ਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਿਲਸਟ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚੱਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਧ ਨਾਲੋ ਪਿਹਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
•

ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਾਲਕ ਨਾੜੀ ਯਾਨੀ ਮੋਟਰ ਸਿਕਲ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਸੂਚਨਾਵਾ ਹਨ ਿਜਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ
ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਿਵਚਰਨਾ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਿਕ ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਿਦਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨ ਅਪਣੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਤੁਹਾਨ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਆਏ ਆਈਕੋਨ ਨ ਕਿਲਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਿਮਲੇਗੀ।

•

ਚਾਲਕ ਨਾੜੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ

[ ]

ਸੀ. 2 ਸੂਚਨਾਵਾ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚੋ ਇੱਕ ਨ ਚੈਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਇਨ੍ਾ ਕਥਨਾ ਨਾਲ ਿਕੰਨਾ ਕੁ
ਸਿਹਮਤ ਹੋ।
ਮੈ (ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ /ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ/ ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ/ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ ) ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਫਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਿਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰਾ ਨਹੀ ਕਰਦਾ:
ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ
ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ
ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ
ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ
ਪਤਾ ਨਹੀ
ਲਾਗੂ ਹੋਣਯੋਗ ਨਹੀ
ਿਜਹਾ
2 1 . ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਮਧ
ਿਵਚਕਾਰਲੀ
ਕਤਾਰ(ਿਮਡਲਾਈਨ)
ਤੱਕ
ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ
(ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ 3
ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

2 2 . ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਿਸਰ
ਿਸੱਧਾ ਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਆਮ
ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ
4
ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ

ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ

ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ
ਿਜਹਾ

ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ

ਪਤਾ ਨਹੀ

ਲਾਗੂ ਹੋਣਯੋਗ ਨਹੀ

2 3 . ਬੱਚਾ ਚੀਜਾ ਤੱਕ
ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ( ਆਮ ਤੌਰ
ਤੇ
ਅਿਜਹਾ 3 ਤੋ 6
ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

24. ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ(ਆਮ ਤੌਰ
ਤੇ ਅਿਜਹਾ 6 ਤੋ 9
ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ)
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2 5 . ਬੱਚਾ

ਚੀਜਾ ਨ
ਅੰਗੂਠੇ
ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ
ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦਾ
ਹੈ(ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ
9 ਤੋ 1 2 ਮਹੀਿਨਆਂ
ਿਵਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)
2 6 . ਬੱਚਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ
ਤੁਰਨਾ/ਪੇਟ ਦੇ ਭਾਰ ਰੀਗਦਾ
ਹੈ ( ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ
9 ਤੋ 1 2 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ
ਉਮਰ ਿਵਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

27. ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਜੋਰ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ( ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ
9 ਤੋ 1 2 ਮਹੀਿਨਆਂ
ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)
2 8 . ਬੱਚਾ ਬੈਠਣ ਤੋ ਧੀਰੇ
ਧੀਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਭਾਰ ਰੁੜ੍ਦਾ ਹੈ
( ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ 12
ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

2 9 . ਬੱਚਾ ਫਰਨੀਚਰ ਨ
ਪਕੜਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ (ਆਮ
ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ 12
ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ

ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ

ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ
ਿਜਹਾ

ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ

ਪਤਾ ਨਹੀ

ਲਾਗੂ ਹੋਣਯੋਗ ਨਹੀ

3 0 . ਬੱਚਾ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨਹੀ
ਲਗਾ ( ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ
1 2 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ
ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)
3 1 . ਬੱਚਾ ਚੀਜਾ ਡੱਿਬਆਂ
ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਰਖਦਾ ( ਆਮ
ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ 1 2 ਤੋ 15
ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ)
32. ਬੱਚਾ ਤੁਰਨ ਲਗਾ
( ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ 12
ਤੋ 15 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ
ਿਵਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

3 3 . ਬੱਚਾ ਊਟ ਪਟਾਗ
ਲਕੀਰਾ ਨਹੀ ਮਾਰਦਾ
(ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ
15 ਤੋ 18 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ
ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
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3 4 . ਬੱਚਾ ਬਲਾਕਾ ਦਾ
ਹੇਠਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖਕੇ ਢੇਰ
ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ( ਆਮ ਤੌਰ
ਤੇ ਅਿਜਹਾ 1 5 ਤੋ 18
ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ)
3 5 . ਬੱਚਾ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ
ਚੜਨ ਲਗਾ ਹੈ( ਆਮ ਤੌਰ
ਤੇ ਅਿਜਹਾ 1 5 ਤੋ 18
ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ
36.ਬੱਚਾ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਨ
ਲੱਗਾ ਹੈ ( ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਅਿਜਹਾ 1 5 ਤੋ 18
ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

37. ਬੱਚਾ ਦੌੜਨ ਲਗਾ
ਹੈ ( ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ
2 4 ਤੋ 3 0 ਮਹੀਿਨਆਂ
ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ

ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ

ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ
ਿਜਹਾ

ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ

ਪਤਾ ਨਹੀ

ਲਾਗੂ ਹੋਣਯੋਗ ਨਹੀ

38. ਬੱਚਾ ਖੇਲਣ ਲਈ ਦੋਨੋ
ਹਥ ਵਰਤਦਾ ਹੈ
(ਬੱਚੇ ਹਥਾ ਦੇ ਅਦਲ ਬਦਲ
ਨਾਲ ਖੇਡਣ 2 ਤੋ 3 ਸਾਲ
ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ)

3 9 . ਪੈੱਨ
ਠੀਕ ਤਰ੍ਾ
ਪਕੜਦਾ ਹੈ(ਿਤ੍ਕੋਨਾ ਿਜਹਾ
ਮੁੱਠੀ ਨਾਲ ਨਹੀ
ਸਗੋ
ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਪੋਿਟਆਂ ਨਾਲ
ਪਕੜਹਾ ਹੈ)
(ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ 3 ਤੋ
4 ਸਾਲ ਿਵਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)
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40. ਬੱਚਾ ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ
ਕੈਚੀ ਖੋਲਣ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ
ਲਗਾ ਹੈ
(ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ 5
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕਰਨ
ਲਗਦਾ ਹੈ)

4 1 . ਬੱਚਾ ਿਤ੍ਕੋਨੀ ਅਕਾਰ
ਿਵੱਚ ਬਲਾਕਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ
ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਿਜਵੇ ਪੁਲ
ਆਿਦ)
(ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ 5
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ)

ਹੋਰ ਮ~ਦਦ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕਥੇ ਜਾਣਾ,ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋ

[ ]
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SUB-SECTION D: ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਜਜਬਾਤੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ
ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਡੀ
ਡੀ. ਵਰਨਣ
•

ਹੇਠਲੇ ਕਥਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਜਜਬਾਤੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ।

•

ਇਸ ਦੇ ਿਤੰਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਹਨ । ਪਿਹਲੇ ਭਾਗ ਿਵਚ ਸਮੂਚੇ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਜਜਬਾਤੀ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਮੀਲ-ਪਥਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ
ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਸਮਾਜੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਿਕਵੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਮਾਨਤਾ ਪਾ੍ਪਤ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਿਹੱਸਾ ਜਜਬਾਤੀ ਮੁਹਾਰਤਾਵਾ (ਸਿਕਲਜ) ਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਜਜਬਾਤਾ ਨ ਜਾਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

•

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਆਈਕੋਨ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਉਨ੍ਾ ਸਾਧਨਾ ਨ
ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸੇਗਾ ਿਜਨ੍ਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਖੇਤਰਾ ਜਾ ਪਿਹਲੂਆਂ ਨਾਲ ਹੈ।
ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਜਜਬਾਤੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ
[ ]

•

ਡੀ. ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਜਜਬਾਤੀ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਮੀਲ-ਪਥਰ – ਵਰਨਣ
ਇਸ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਉਹ ਕਥਨ ਹਨ ਿਜੰਨ੍ਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮੂਿਹਕ ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਜਜਬਾਤੀ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਮੀਲ-ਪਥਰਾ ਨਾਲ
ਹੈ।
ਡੀ. 1. ਬੀ ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਜਜਬਾਤੀ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ – ਸੂਚਨਾਵਾ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚੋ ਇਕ ਨ ਚੈਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਇਹਨਾ ਕਥਨਾ ਨਾਲ ਿਕੰਨਾ ਕੁ
ਸਿਹਮਤ ਹੋ।
ਮੈ (ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ/ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ/ ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ/ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ )ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਫਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਿਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰਾ ਨਹੀ ਕਰਦਾ:
ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ
ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ
ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ
ਪਤਾ ਨਹੀ
ਲਾਗੂ ਹੋਣਯੋਗ ਨਹੀ
4 2 . ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ
ਅੱਖਾ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਕਰਦਾ ਹੈ
(ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ 3
ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ

ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ

ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ

ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ

ਪਤਾ ਨਹੀ

ਲਾਗੂ ਹੋਣਯੋਗ ਨਹੀ
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4 3 . ਮੇਰਾ
ਬੱਚਾ
ਮੁਸਕਰਾਉਦਾ ਹੈ
(ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ 3
ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

44. ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ
(ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ 3 ਤੋ
6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦਾ ਉਮਰ ਤੱਕ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

4 5 . ਬੱਚਾ ਿਹੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤੇ
ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਖਡੌਣੇ ਦੇਖ ਕੇ
ਉਨ੍ਾ ਿਪੱਛੇ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ
( ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ 3
ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

4 6 . ਬੱਚਾ ਜੱਫੀ ਿਵੱਚ
ਲੈਣ, ਚੁੰਮਣ, ਲਾਡ
ਿਪਆਰ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਦਾ
ਹੈ
( ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ 3
ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

4 7 . ਬੱਚਾ ਸਧਾਰਨ ਮੇਲ
ਿਮਲਾਪ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾ
ਿਵੱਚ ਭਾਗ
ਲੈਦਾ ਹੈ
(ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ 6
ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ)
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ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ

ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ

ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ

ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ

ਪਤਾ ਨਹੀ

ਲਾਗੂ ਹੋਣਯੋਗ ਨਹੀ

ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ

ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ

ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ

ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ

ਪਤਾ ਨਹੀ

ਲਾਗੂ ਹੋਣਯੋਗ ਨਹੀ

4 8 . ਬੱਚਾ ਹਾਣੀਆਂ ਤੇ
ਵੱਿਡਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੇ
ਆਪਣਾ ਪ੍ਸਪਰ ਪ੍ਭਾਵ
ਪਾਉਦਾ ਹੈ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਅਿਜਹਾ 9 ਤੋ 12
ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

49. ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ
ਸੁਣਕੇ
ਉਤਰ ਦੇਣ ਲਗਾ ਹੈ
(ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ 9
ਤੋ 1 2 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ
ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

5 0 . ਬੱਚਾ ਆਪਸੀ ਮੇਲਿਮਲਾਪ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾ ਖੇਡਦਾ
ਹੈ ( ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ
ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ
ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

5 1 . ਬੱਚਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ਦੇਖਕੇ
ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀ ਹੈ (ਆਮ
ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ 1 5 ਤੋਂ
18 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ
ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

5 2 . ਬੱਚਾ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨਾਲ
ਖਡੌਿਣਆਂ ਦੀ ਸਾਝ ਕਰਦਾ
ਹੈ ( ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ
2 1 ਤੋ 2 4 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ
ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)
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5 3 . ਬੱਚੇ ਨ ਆਪਣੀ
ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ (ਆਮ
ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ 2 4 ਤੋ
30 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦਾ ਉਮਰ
ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

5 4 . ਬੱਚੇ ਨ ਆਪਣਾ
ਲੜਕਾ ਜਾ ਲੜਕੀ ਹੋਣ
ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ
( ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ
30 ਤੋ 36 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ
ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਹੋਰ ਮਦਦ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋ.....[

].........

D 2: ਸਮਾਿਜਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾ
D.2. Description
ਡੀ. 2. ਵਰਨਣ
ਇਸ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਾਬਤ ਖਾਸ ਸੂਚਨਾਵਾ ਹਨ ਿਜਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਿਕਵੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪਾ੍ਪਤ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਸਪਾਿਰਕ ਿਕਿਰਆਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਿਕ ਇਸ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਉਹ ਕਥਨ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨ
ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀ ਿਕ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਿਵਵਹਾਰ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ਤਾ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਦੇਖ.ੋ ..................
ਡੀ. 2. ਏ. ਵਰਨਣ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚੋ ਇੱਕ ਨ ਚੈਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਇਹਨਾ ਕਥਨਾ ਨਾਲ ਿਕੰਨਾ ਕੁ
ਸਿਹਮਤ ਹੋ।

ਮੈ (ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ/ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ/ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ/ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ)ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਿਫਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਿਕਸ ਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਬਹੁਤ
ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ
ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ
ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ
ਪਤਾ ਨਹੀ
ਲਾਗੂ ਹੋਣਯੋਗ ਨਹੀ
ਿਜਆਦਾ
5 5 . ਆਪਣੀ ਉਮਰ
ਿਦਆਂ ਨਾਲ ਿਕਵੇ ਘੁਲਿਮਲ ਜਾਦਾ ਹੈ
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5 6 . ਜਦ
ਅਸੀ
ਪਬਿਲਕ(ਜਨ ਸਧਾਰਨ)
ਸਥਾਨਾ ਤੇ ਅਤੇ ਿਮਤਰਾ ਦੇ
ਜਾਦੇ ਹਾ ਤਾ ਬੱਚਾ ਿਕਵੇ
ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
57. ਿਨਤਨੇਮ ਦੇ ਕੰਮਾ
ਿਵੱਚ ਿਕਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨ ਮੁਨਾਸਬ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
58. ਿਕਵੇ ਲੋਕਾ ਨਾਲੋ
ਚੀਜਾ ਵਲ ਵੱਧ ਿਧਆਨ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ

59. ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕਵੇ
ਦੂਸਿਰਆਂ ਤੋ ਹਟਕੇ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ

60. ਿਕਵੇ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ
ਸਮਾ ਇਕੱਿਲਆਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ
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ਬਹੁਤ
ਿਜਆਦਾ

ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ

ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ

ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ

ਪਤਾ ਨਹੀ

ਲਾਗੂ ਹੋਣਯੋਗ ਨਹੀ

61. ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇ
ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਿਮਤਰ ਨਹੀ
ਹੈ

62. ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਿਜਵੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ
ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਮਸਤ ਹੈ

ਹੋਰ ਮ~ਦਦ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕ~ਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋ.........[

].
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D.3. Description ਸਮਾਿਜਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾ : ਖਾਸ ਿਚੰਤਾਵਾ - ਵਰਨਣ
•

ਇਸ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਾ ਿਵਵਹਾਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਸੂਚਨਾਵਾ ਹਨ ਿਜਨ੍ਾ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਿਚੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਜਵੇ ਿਕ ਇਹ ਕਥਨ ਿਕ ਬੱਚਾ ਿਕਸ
ਨ ਮਾਰਦਾ ਜਾ ਦੰਦੀ ਵੱਢਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਨੇਮਬੱਧ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਿਕ ਇਸ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਉਹ ਮਧ ਹਨ ਿਜਨ੍ਾ ਿਵੱਚ ਉਹ ਕਥਨ ਹਨ ਿਜਨ੍ਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੋ ਤੋ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀ ਿਕ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਸਲੂਕ ਿਵਵਹਾਰ ਉਚਤ ਹੈ ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਦੇਖ.ੋ ..................
ਡੀ. 3. ਸਮਾਿਜਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾ : ਖਾਸ ਿਚੰਤਾਵਾ – ਸੂਚਨਾਵਾ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚੋ ਇੱਕ ਨ ਚੈਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਇਹਨਾ ਕਥਨਾ ਨਾਲ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਸਿਹਮਤ
ਹੋ।
ਮੈ (ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ / ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ / ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ / ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ ) ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਿਫਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕਵੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ
ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ
ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ
ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ
ਪਤਾ ਨਹੀ
ਲਾਗੂ ਹੋਣਯੋਗ ਨਹੀ
63. ਮਾਰਨਾ – ਚੋਟ
ਕਰਨਾ

64. ਿਚੜਿਚੜੇ ਪਨ
ਿਵੱਚ ਚੀਜਾ ਇੱਧਰ
ਉੱਧਰ ਸੁਟਣੀਆਂ

65. ਦੰਦੀ ਵਡਣਾ
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ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ

ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ

ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ

ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ

ਪਤਾ ਨਹੀ

ਲਾਗੂ ਹੋਣਯੋਗ ਨਹੀ

66. ਉ~cI ਉ~cI
ਚਾਗ w ਰਾ –ਚੀਕਾ
ਮਾਰਨੀਆਂ
(ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਸਪਸ਼ਟ
ਕਾਰਨ ਦੇ)

ਹੋਰ ਮਦਦ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋ
D.4.Description. ਜਜਬਾਤੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾ - ਵਰਨਣ

[ ]

ਇਸ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਜਬਾਤੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਮੁਹਾਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਸੂਚਨਾਵਾ ਹਨ ਿਜਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਜਜਬਾਤ ਨ
ਿਕਵੇ ਪ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਦੇਖੋ...................
ਡੀ. 4- ਜਜਬਾਤੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾ - ਸੂਚਨਾਵਾ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚੋ ਇੱਕ ਨ ਚੈਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਇਹਨਾ ਕਥਨਾ ਨਾਲ ਿਕੰਨਾ ਕੁ
ਸਿਹਮਤ ਹੋ।
ਮੈ (ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ / ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ / ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ / ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ )ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਫਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾ:
ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ
ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ
ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ
ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ
67. ਿਕਵੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ
ਆਪਣੇ ਜਜਬਾਤਾ ਨ
ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਪਤਾ ਨਹੀ

ਲਾਗੂ ਹੋਣਯੋਗ ਨਹੀ

ਪਤਾ ਨਹੀ

ਲਾਗੂ ਹੋਣਯੋਗ ਨਹੀ

68. ਿਕਵੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ
ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ

ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ

ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ

ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ

ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ
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6 9 . ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ
ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇ
ਅਚਾਨਕ
ਬਦਲਾਉ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ

7 0 . ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨ
ਿਨਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਦ
ਿਕਵੇ ਸ਼ਾਤ ਹੋਣ ਲਈ
ਵੱਧ ਸਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦੀ
ਹੈ

7 1 . ਿਕਵੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ
ਆਪਣੇ ਜਜਬਾਤਾ ਦਾ
ਪ੍ਗਟਾਵਾ
ਜੁਬਾਨੀ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋ
ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋ ਜਾਹਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ

72. ਿਕਵੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ
ਜਜਬਾਤਾ ਨ ਜਾਹਰ
ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ
ਹਾਣੀਆਂ ਵਾਗਰ ਨਹੀ
ਹੈ

7 3 . ਿਕਸ ਤਰਾ ਮੇਰਾ
ਬੱਚਾ ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ
ਿਪਆਰ ਦੇਣ / ਲੈਣ
ਿਵਚ ਿਝਝਕਦਾ ਹੈ

ਹੋਰ ਮੱਦਦ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕ~ਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋ..

[

]
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SUB-SECTION E: ਿਦਮਾਗੀ -ਿਗਆਨਾਤਮਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ
E.1. Description
ਈ. 1. ਵਰਨਣ
* ਇਸ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਪ੍ਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਗਆਨ-ਆਤਿਮਕ ਮੁਹਾਰਤ(ਸਿਕਲ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ।
* ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਯਾਨੀ ਇਰਦ ਿਗਰਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਿਕਵੇ
ਵਰਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਗਆਨ ਨ ਿਕਵੇ
ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਪ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
* ਿਦਮਾਗੀ-ਿਗਆਨਾਤਮਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ....
[ ]
ਈ. 1. ਸੂਚਨਾਵਾ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚੋ ਇੱਕ ਨ ਚੈਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਇਹਨਾ ਕਥਨਾ ਨਾਲ ਿਕੰਨਾ ਕੁ
ਸਿਹਮਤ ਹੋ।
ਮੈ ( ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ / ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ / ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ / ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ ) ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਿਫਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਤਰਾ ਨਹੀ ਕਰਦਾ:
ਬਹਤ ਿਜਆਦਾ
ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ
ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ
ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ
ਪਤਾ ਨਹੀ
ਲਾਗੂ ਹੋਣਯੋਗ ਨਹੀ
ਿਜਹਾ
74. ਖਡੌਣੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ
ਠਾਹ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀ
ਮਾਰਦਾ ( ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਅਿਜਹਾ 6 ਤੋ 8
ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

75. ਕੁੱਝ ਕੁ ਬਲਾਕਾ
ਨ ਹੇਠਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀ
ਰਖਦਾ ( ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਅਿਜਹਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ
ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)
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ਬਹਤ ਿਜਆਦਾ

ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ

ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ
ਿਜਹਾ

ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ

ਪਤਾ ਨਹੀ

ਲਾਗੂ ਹੋਣਯੋਗ ਨਹੀ

76.
ਸਧਾਰਨ
ਪਜਲਜ(Puzzles)
ਬੁਝਾਰਤਾ ਨ ਪੂਰਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ( ਆਮ ਤੌਰ
ਤੇ ਅਿਜਹਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ
ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

77. ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ
ਚੀਜਾ ਅਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ
ਚੁਣਕੇ ਰਖਦਾ ਹੈ (ਆਮ
ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ 2.5
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

78.ਮੂਲ ਰੰਗਾ ਦਾ
ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਮੇਲ
ਿਮਲਾਉਂਦਾ ਹੈ
(ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ 2.5
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

7 9 . ਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ
ਅਕਾਰ ਦੇ ਕੱਪ ਇਕ
ਦੂਸਰੇ ਿਵਚ ਰਖ ਸਕਦਾ
ਹੈ
(ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ 3
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ)

8 0 . ਨਾਨਟਕਾਰੀ ਖੇਡਾ
ਿਵਚ ਲਗਦਾ ਹੈ(ਿਜਵੇ
ਿਦਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਿਕ ਉਹ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ)
( ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ
3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ)
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ਬਹਤ ਿਜਆਦਾ

ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ

ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ
ਿਜਹਾ

ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ

ਪਤਾ ਨਹੀ

ਲਾਗੂ ਹੋਣਯੋਗ ਨਹੀ

8 1 . ਬੁਿਨਆਦੀ
ਅਕਾਰਾ ਦੀ ਬਾਬਤ
ਿਗਆਨ ਦਾ ਪ੍ਗਟਾਵਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ
(ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ 3
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

82. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾ ਦੇ
ਿਗਆਨ ਦਾ ਪ੍ਗਟਾਵਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ

(ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ 4
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

83. ਚੀਜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ
ਕਰਕੇ ਿਗਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
(ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ 4
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ)

8 4 . ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ
ਅਖਰਾ ਦੀ (ਭਾਸ਼ਾ
ਦੇ)
ਜਾਣ ਪਛਾਣ
ਕਰਦਾ ਹੈ ( ਆਮ ਤੌਰ
ਤੇ ਅਿਜਹਾ 4 ਸਾਲ ਦੀ
ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

ਹੋਰ ਮ~ਦਦ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋ...

[ ]

SUB-SECTION F: ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਿਵਕਾਸ
ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਫ
ਵਰਨਣ:
* ਇਸ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਕਥਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬਾਦ (ਪ੍ਸ਼ਨ – ਉਤਰ) ਸੱਬੰਧੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਯਾਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨ
ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
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* ਇਹ ਭਾਗ ਨ ਿਤੰਨ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਿਹਲਾ ਛੋਟਾ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਗ੍ਿਹਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਬਤ ਹਨ।
* ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ....

[ ]

ਭਾਸ਼ਾ ਨ ਸਮਝਣਾ - ਵਰਨਣ
* ਇਸ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨ ਸਮਝਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਯਾਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਕਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਨ ਸਮਝਣਾ – ਸੂਚਨਾਵਾ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚੋ ਇੱਕ ਨ ਚੈਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਇਹਨਾ ਕਥਨਾ ਨਾਲ ਿਕੰਨਾ ਕੁ
ਸਿਹਮਤ ਹੋ।
ਮੈ (ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ / ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ / ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ / ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ ) ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਫਕਰ
ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾ ਿਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰਾ ਨਹੀ ਕਰਦਾ:
ਬਹੁਤ
ਥੋੜਾ
ਿਬਲਕੁਲ
ਿਬਲਕੁਲ
ਪਤਾ
ਲਾਗੂ
ਿਜਆਦਾ
ਬਹੁਤ
ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ
ਨਹੀ
ਨਹੀ
ਹੋਣਯੋਗ ਨਹੀ

85. ਦੋ ਤੋ ਿਤੰਨ
ਇਕੱਠੀਆਂ
ਿਦੱਤੀਆਂ
ਿਹਦਾਇਤਾ ਦਾ
ਪਾਲਣ ਕਰ
ਲੈਦਾ ਹੈ (ਿਜਵੇ
ਿਕ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ
ਜਾਵੋ ਤੇ
ਅਪਣੀਆਂ
ਿਕਤਾਬਾ ਲੈ ਕੇ
ਆਵੇ ( ਆਮ
ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ
3 ਸਾਲ ਦੀ
ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ)
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8 6 . ਸਧਾਰਨ
ਸਵਾਲਾ ਦਾ
ਹਾ ਜਾ ਨਾ
ਿਵੱਚ ਉਤਰ ਦੇ
ਿਦੰਦਾ
ਹੈ (
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਅਿਜਹਾ
3
ਸਾਲ
ਦੀ
ਉਮਰ ਤੱਕ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ)
8
7
. ਛੋਟੀ
ਕਹਾਣੀ
ਨ
ਸੁਣ ਲੈਦਾ ਹੈ
(ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਅਿਜਹਾ
3
ਸਾਲ
ਦੀ
ਉਮਰ ਤੱਕ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

ਬਹੁਤ
ਿਜਆਦਾ

ਥੋੜਾ
ਬਹੁਤ

ਿਬਲਕੁਲ
ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ

ਹੋਰ ਮੱਦਦ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕ~ਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋ.........[

ਿਬਲਕੁਲ
ਨਹੀ

ਪਤਾ
ਨਹੀ

ਲਾਗੂ
ਹੋਣਯੋਗ ਨਹੀ

]
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ਐਫ. 2. ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋ – ਵਰਨਣ
ਇਸ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨ ਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ, (ਕੁਸ਼ਲਤਾ) ਨਾਲ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋ – ਸੂਚਨਾਵਾ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚੋ ਇੱਕ ਨ ਚੈਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਮਾਰ ਕੈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਇਹਨਾ ਕਥਨਾ ਨਾਲ ਿਕੰਨਾ ਕੁ
ਸਿਹਮਤ ਹੋ।
ਮੈ (ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ / ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ/ ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ/ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ) ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਿਫਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਤਰਾ ਨਹੀ ਕਰਦਾ
ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ
ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ
ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ
ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ
ਪਤਾ ਨਹੀ
ਲਾਗੂ ਹੋਣਯੋਗ ਨਹੀ
ਿਜਹਾ
8 8 . ਚੀਜਾ ਦੇ ਨਾਮ
ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ(ਿਜਵੇ
ਿਕ ਇਸ ਚੀਜ ਦਾ ਕੀ
ਨਾਮ ਹੈ)
(ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ
1 8 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ
ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)
8 9 . ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50
ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਣੇ ਨਹੀ
ਜਾਣਦਾ(ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਅਿਜਹਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ
ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)
90. ਹਾ ਜਾ ਨਾ ਨਹੀ
ਕਿਹੰਦਾ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਅਿਜਹਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ
ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
9 1 . ਦੋ ਜਾ ਿਤੰਨ
ਅਖਰਾ ਨ ਇਕਿਠਆਂ
ਕਰਕੇ ਨਹੀ ਬੋਲਦਾ
(ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ
2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)
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ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ

ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ

ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ
ਿਜਹਾ

9 2 . ਮੈ, ਤੁਸੀ,ਇਹ
ਕੀ ਲਫਜਾ ਦਾ ਪ੍ਜੋਗ
ਨਹੀ
ਕਰਦਾ(ਆਮ
ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ 3
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ)
ਹੋਰ ਮਦਦ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋ.........[

ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ

ਪਤਾ ਨਹੀ

ਲਾਗੂ ਹੋਣਯੋਗ ਨਹੀ

]
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ਐਫ. 3. ਸਮਾਿਜਕ ਗੱਲ-ਬਾਤ – ਵਰਨਣ
ਇਸ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ
ਇਹ ਸੂਚਨਾਵਾ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਨਾ ਲਈ ਿਕਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨ ਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਿਕ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਿਕਵੇ ਗੱਲਬਾਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਫ. 2. ਸਮਾਿਜਕ ਗੱਲ-ਬਾਤ – ਸੂਚਨਾਵਾ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚੋ ਇੱਕ ਨ ਚੈਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਇਹਨਾ ਕਥਨਾ ਨਾਲ ਿਕੰਨਾ ਕੁ
ਸਿਹਮਤ ਹੋ ।


ਮੈ (ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ/ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ/ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ/ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ) ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਿਫਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਤਰਾ ਨਹੀ ਕਰਦਾ:
ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ
ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ
ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ
ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ
ਪਤਾ ਨਹੀ
ਲਾਗੂ ਹੋਣਯੋਗ ਨਹੀ
ਿਜਹਾ
9 3 . ਦੂਿਜਆਂ ਨ
ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰਦਾ
(ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ
2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

9 4 . ਗੱਲਬਾਤ
ਿਵਚਕਾਰ
ਆਪਣੀ
ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀ
ਲੈਦਾ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਅਿਜਹਾ 3 ਸਾਲ ਦੀ
ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

9 5 . ਇਹਦੇ / ਉਹਦੇ
ਿਦਨ
ਬਾਰੇ
ਨਹੀ
ਬੋਲਦਾ( ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਅਿਜਹਾ 3 ਸਾਲ ਦੀ
ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

9 6 . ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ
ਖਾਸ ਖਾਸ ਰੋਲ(ਖੰਡਾ) ਬਾਰੇ
ਨਹੀ ਦੱਸਦਾ (ਆਮ ਤੋਰ
ਤੇ ਅਿਜਹਾ 3 ਸਾਲ ਦੀ
ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ

ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ

ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ
ਿਜਹਾ

ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ

ਪਤਾ ਨਹੀ

ਲਾਗੂ ਹੋਣਯੋਗ ਨਹੀ
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9
7
. ਹਾਲਾਤ
(ਸਿਥਤੀ)
ਅਨੁਸਾਰ
ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ
ਨ ਨਹੀ ਬਦਲਦਾ
(ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ
6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ)
ਹੋਰ ਮੱਦਦ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋ.......[

]
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SUB-SECTION G: ਿਨੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ
ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੀ
ਜੀ. 1. ਵਰਨਣ
• ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸੂਚਨਾਵਾ ਹਨ ਿਕ ਤੂਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਨੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ( ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਭਾਲ) ਸੰਬੰਧੀ ਿਕੰਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜਾ ਮੁਹਾਰਤ
ਰਖਦਾ ਹੈ ।
•

ਿਨੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਬਾਰੇ ...[ ]

ਜੀ. 2. ਸੂਚਨਾਵਾ
•

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚੋ ਇੱਕ ਨ ਚੈਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਇਹਨਾ ਕਥਨਾ ਨਾਲ ਿਕੰਨਾ
ਕੁ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ।

ਮੈ ( ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ/ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ/ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ/ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ) ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਿਫਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਤਰਾ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ
ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ
ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ
ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ
ਪਤਾ ਨਹੀ
ਲਾਗੂ ਹੋਣਯੋਗ ਨਹੀ
ਿਜਹਾ
9 8 . ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ
ਚੀਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀ ਖਾਦਾ
(ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ 9
ਤੋ 1 2 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

9 9 . ਕੱਪ ਨਾਲ (ਪਾਣੀ
)
ਨਹੀ ਪੀਦਾ ( ਆਮ ਤੋਰ
ਤੇ ਅਿਜਹਾ 1 2 ਤੋ 15
ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ )

10 0 . ਚਮਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋ
ਨਹੀ ਕਰਦਾ(ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਅਿਜਹਾ ਹਾਲਾਿਕ ਅਧੂਰਾ
ਿਜਹਾ 1 2 ਤੋ 15
ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ )
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ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ

ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ

ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ
ਿਜਹਾ

ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ

ਪਤਾ ਨਹੀ

ਲਾਗੂ ਹੋਣਯੋਗ ਨਹੀ

1 0 1 . ਮੂੰਹ ਿਵਚ ਨਾਲੀ
ਪਾ ਕੇ(s t r a w ਨਾਲ)
ਪਾਣੀ ਆਿਦ ਚੂਸਦਾ ਨਹੀ
ਹੈ
( ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ
1 8 ਤੋ 2 1 ਮਹੀਿਨਆਂ
ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
1 0 2 . ਕਾਟਾ (ਫੋਰਕ)
ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਹੀ ਕਰਦਾ
(ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ
2 4 ਤੋ 3 0 ਮਹੀਿਨਆਂ
ਿਵਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

1 0 3 . ਸਧਾਰਨ ਕੱਪੜੇ
ਨਹੀ
ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ
(ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ
21 ਤੋ 24 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ
ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

1 0 4 . ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਨ
ਨਹੀ ਧੌਦਾ ( ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਅਿਜਹਾ 2 1 ਤੋ 24
ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

1 0 5 . ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ
ਦੰਦਾ ਨ ਬਰੁਸ਼(ਸਾਫ)
ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ(ਆਮ
ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ 3 0 ਤੋ
36 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ
ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)
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ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ

ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ

ਿਬਲਕੁਲ ਥੋੜਾ
ਿਜਹਾ

ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ

ਪਤਾ ਨਹੀ

ਲਾਗੂ ਹੋਣਯੋਗ ਨਹੀ

1 0 6 . ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ
ਪੌਟੀ / ਟੌਇਲਟ ਿਵਚ
ਮੂਤਰ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ
(ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ
24 ਤੋ 30 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ
ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)
1 0 7 . ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ
ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰਖਕੇ
ਵੀ ਟੋਇਿਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋ
ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ
(ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ
3 6 ਤੋ 4 8 ਮਹੀਿਨਆਂ
ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)
108. ਸਧਾਰਨ ਕਪਿੜਆਂ
ਦੀ ਿਕਸਮ ਿਜਵੇ ਕਮੀਜ
ਨਹੀ ਪਿਹਨ ਸਕਦਾ
(ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ
2 4 ਤੋ 3 0 ਮਹੀਿਨਆਂ
ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

ਹੋਰ ਮਦਦ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋ............[ ]

SUB-SECTION H: ਇੱਕ ਅਜੂਬਾ ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ
ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ –ਏਚ
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪ੍ਸ਼ਨ/ਕਥਨ ਇਸ ਅਜੂਬੇ ਬਾਰੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਰ
ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜਦਗੀ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋ ਿਪਆਰੀਆਂ ਯਾਦਾ ਭਰੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਝੇ ਕਰੋ:
109. ਜੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਿਕਉਂ ?
110. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨ ਕੀ ਿਸਖਾਇਆ ਹੈ?
111. ਕੀ ਤੁਸੀ ਕਦੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ? ਜੇ “ ਹਾ “ ਤਾ ਦੱਸੋ
ਿਕ ਤੁਸੀ ਕੀ ਦੇਿਖਆ ?
112. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫਾ ਅਤੇ/ਜਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ ?
113. ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ?
114. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂਮੋਟੀਆਂ – ਿਚੜਿਚੜੀਆਂ ਆਦਤਾ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਨ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲਣ-ਜੁਲਣ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਜੇ “ਹਾ” ਤਾ ਉਹਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ।
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