
 

 

ਪਿਆਰ ੇਮਾਪਿਓ 

 

ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣ ੇਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਰਤ ਸਾਖਰਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇਛੋਟੇ ਬਿੱਚ ੇਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ। 
 

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ? 

ਅਸੀਂ Little Learners Love Literacy® ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦ ੇਹਾਂ - ਆਕਰਸ਼ਕ ਗਤੀਰ ਧੀਆ ਂਅਤੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ 

ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਸਾਖਰਤਾ ਪਹੁੁੰ ਚ ਜੋ ਬਿੱਚ ੇਪਸੁੰਦ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਬਿੱ ਰਚਆ ਂਨੂੁੰ  ਅੁੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆ ਂ44 ਆ ਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅੁੰਗਰੇਜੀ  ਰਣਮਾਲਾ 
ਕੋਡ ਦੇ ਰਸਧਾਂਤਾਂ ਨੂੁੰ  ਰਸਖਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੁੰ  ਸਿੱਤ ਪੜ੍ਾ ਾਂ ਰ ਿੱਚ ਰਧਆਨ ਨਾਲ ਕਰਮਬਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:  

 ਰਕ ਹਰੇਕ ਬੋਲੀ ਦੀ ਧੁਨੀ (ਰਜਸਨੂੁੰ  'ਫੋਨੀਮਜ'  ਜੋਂ ਜਾਰਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹ)ੈ ਨੂੁੰ  ਇਿੱਕ  ਿੱਖਰ ੇਅਿੱਖਰ (ਜਾਂ ਅਿੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸਮਹੂ) 

ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਜ ੇਂ ਰਕ ਧੁਨੀ /ī/ ਨੂੁੰ  ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰ ਿੱਚ I, sky, pie, ice, cycle;  

 ਇਹ ਰਕ ਇਿੱਕ ਅਿੱਖਰ ਜਾਂ ਅਿੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸਮਹੂ  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਬੋਲਣ ਦੀਆ ਂਆ ਾਜਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਰਨਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਰਜ ੇਂ ਰਕ 

‘y’ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰ ਿੱਚ yes, gym, funny, sky. 

 

 

Little Learners Love Literacy® ਸੱਤ ਿੜਾਅ 

 
 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹ ੋਰਕ ਅੁੰਗਰਜੇੀ  ਰਣਮਾਲਾ ਕੋਡ ਰਸਿੱ ਖਣ ਨਾਲ ਬਿੱ ਰਚਆ ਂਨੂੁੰ  ਸਾਰ ੇਅੁੰਗਰਜੇੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ 84% ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ-

ਜੋੜ੍ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਰਗਆਨ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹ?ੈ (ਹੈਨਾ, ਹੈਨਾ, ਹੋਜਜ ਅਤੇ ਰੁਡਗੋਰਫ, 1966) 

 

ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਣ  ਰਣਮਾਲਾ ਕੋਡ (ਪੜ੍ਾਅ 1-4) ਰਸਖਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰੁਆੂਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਜੜੋ੍ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 
ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜਬੂਤ ਨੀਂਹਾਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਫੋਨਕਸ ਅਤੇ ਫੋਨੀਮਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਉੱਤ ੇਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਾਂਗ।ੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਅਤੇ 

ਰਲਖਣ ਲਈ ਇਿੱ ਕੋ ਰਜਹੀਆ ਂਬੁਰਨਆਦਾਂ ਰ ਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾ ਲੀ ਅਤੇ ਜਬੁਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਰਨਰਮਾਣ ਉੱਤ ੇ ੀ 
ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਾਂਗ।ੇ 
 

ਮੀਲੋ ਅਤ ੇਦੋਸਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਮਲੋ 

ਰਮਆਦ ਦੇ ਪਰਹਲੇ ਕੁਝ ਹਫਰਤਆ ਂਰ ਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇstage 1 ਦੇ ਅਿੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਧੁਨੀਆ ਂ(m s f a 

p t c i) ਰਸਿੱ ਖਾਂਗ।ੇ ਅਸੀਂ Milo’s Birthday Surprise ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਰਕਤਾਬ ਦਾ ਅਨੁੰ ਦ ਲ ਾਂਗੇ,  

ਰਨਯਰਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨ ੇਂ ਰਕਰਦਾਰ ਅਤੇ ਆ ਾਜ ਨੂੁੰ  ਰਮਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੁੰ  ਕਰਹਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ 

ਲਈ ਧੁਨੀਆ ਂਨੂੁੰ  ਰਮਲਾਉਣਾ ਰਸਿੱ ਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ Ally alligator ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇ

ਸ਼ਬਦਜੋੜ੍ਾਂ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ   ੁੰਡਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਮਰ ੇਅਤੇ ਘਰ ਰ ਿੱਚ ਹਿੱਥ ਨਾਲ ਰਲਖਣ ਦਾ 
ਅਰਭਆਸ  ੀ ਕਰਾਂਗ।ੇ 



 

 

 

 
 
 

ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਪਕਤਾਬਾਂ 
ਇਿੱਕ  ਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਾਅ 1 ਨੂੁੰ  ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ Little Learner 

ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ  ਾਲੀਆ ਂਰਕਤਾਬਾਂ ਘਰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ਰੁ ੂਕਰ ਦੇ ਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆ ਂ'ਨੋ ਟਰਰਕਸ' 

ਰਕਤਾਬਾਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਰਕਤਾਬ ਉਨਹ ਾਂ ਆ ਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅਿੱਖਰਾਂ ਦਾ ਅਰਭਆਸ ਕਰਦੀ ਹ ੈਜ ੋਅਸੀਂ 
ਪੜ੍ਾਅ 1 ਰ ਿੱਚ ਰਸਖਾਈਆ ਂਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਚ ੇਆ ਾਜ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਰਮਸ਼ਰਣ ਕਰਕ ੇ(ਅੁੰਦਾਜਾ 
ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਤੋਂ ਰਬਨਾਂ!) ਰਕਤਾਬਾਂ ਨੂੁੰ  ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। 
 

ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਵੱਚ ਆਿਣ ੇਬੱਚੇ ਦਾ ਸਪਹਯੋਗ ਪਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ? 

 

ਆਪਣ ੇਬਿੱਚ ੇਨੂੁੰ  ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਨਾਉਣਾ 
ਆਪਣ ੇਬਿੱਚ ੇਨੂੁੰ  ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਰਕਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ (ਜਾਂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਆਡੀਓ ਰਕਤਾਬਾਂ ਸੁਣ)ੋ ਅਤੇ ਇਸ 

ਬਾਰ ੇਗਿੱਲ ਕਰੋ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ੇਕੀ ਪਰੜ੍ਹਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾ ਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮਝ ਲਈ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ 

ਹੈ। ਸੌਣ ਦੇ ਸਮੇਂ  ਰਗੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ, ਇਿੱਕ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਮਜੇਦਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਰਨਿੱਤਨੇਮ 

ਬਨਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

 
 

ਧੁਨੀਆ ਂਨਾਲ ਖੇਡੋ 
ਰਲਟਲ ਲਰਨਰਜ ਰਚਿੱ ਠੀ ਪੜ੍ਹ ੋਰਜਸ ਨੂੁੰ  ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤ ੇਘਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਆਪਣ ੇਬਿੱ ਰਚਆ ਂਨੂੁੰ  ਉਹ ਸ ਾਲ 

ਪੁਿੱ ਛ ੋਜ ੋਰਚਿੱਠੀ ਰ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਫੋਨੀਮਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਰ ਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ (ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਦੇ ਅੁੰਦਰ ਬੋਲਣ ਦੀਆ ਂਆ ਾਜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਰਮਸ਼ਰਣ, 

ਖੁੰਡ ਅਤੇ ਸਧੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ)। Spotify 'ਤੇ ਸੁੰਗੀਤ ਸੁਣ,ੋ ਨਾਲ 

ਨਾਲ ਗਾਓ ਅਤੇ ਹਰਕਤਾਂ  ੀ ਕਰੋ। 
 

 
 
 

ਆ ਾਜਾਂ ਨੂੁੰ  ਬੋਲੋ 

Little Learners Love Literacy YouTube ਚੈਨਲ ਉੱਤ ੇਧੁਨੀਆ ਂ

(ਫੋਨੀਮਜ) ਸੁਣ।ੋ ਆਪਣ ੇਬਿੱਚ ੇਦਾ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਘਰ ਰ ਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 
ਆ ਾਜਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰੋ।  
ਅੁੰਤ ਰ ਿੱਚ 'ਉਹ' ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਰਬਨਾਂ ਧਨੁੀਆ ਂਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ 
ਮਹਿੱਤ ਪਰੂਣ ਹੈ - ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 'ਲਲਲ' ਨਾ ਰਕ 'ਲੁਹ'। 
 
 



 

 

ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਭਆਸ ਕਰ ੋ

ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆ ਂਡੀਕੋਡ ਕਰਨ  ਾਲੀਆ ਂਕਹਾਣੀਆ ਂਦੀਆ ਂਰਕਤਾਬਾਂ ਟਰਮ ਰ ਿੱਚ ਬਾਅਦ ਰ ਿੱਚ ਘਰ ਭੇਜੀਆ ਂ

ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਬਿੱਚ ੇਨੂੁੰ  ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੁੰ  ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਰਮਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ 

ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰਿੱ ਖ ੋਰਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚ ੇਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰਸਿੱ ਰਖਆ  ਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜ ੇਂ ਉਹ 

ਤੁਰਨਾ ਰਸਿੱ ਖ ਰਹ ੇਸਨ, ਉਸ ੇਤਰਹਾਂ, ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚ ੇਨੂੁੰ  ਆਪਣ ੇਰ ਸ਼ ਾਸ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪ ੇਗੀ। 
 
 

ਜ ੇਤੁਸੀਂ Little Learners Love Literacy®, ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦ ੇਹ ੋਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ  ੈਿੱਬਸਾਈਟ 

littlelearnersloveliteracy.com.au ਉੱਤ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਹ,ੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੁੰ  ਪੁਿੱ ਛ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
 

ਸਰਤਕਾਰ ਸਰਹਤ 

 
 
 
 


