
 

परिवाि सुझाव पत्र 
 

 

पारिवािमा िहेि पढ्नु प्रत्येक उमेिमा महत्वपूर्ण हुन्छ। बालबाललकाहरू सँगै पढ्दा आफ्ना परिवािसँग सुमधुि सम्बन्ध गाँस्न सक्छन्। इलेमेन्टिी 

स्कूलको सुरुवातमा सँगै बसेि पढ्नु लवशेष रूपमा महत्वपूर्ण हुन्छ। बालबाललकाहरू आफ्नो वाताविर्प्रलत बढी सचेत हुन्छन्। उनीहरूले अक्षि 

तथा शब्दहरू कसिी काम गछणन् भन्ने पलन लसक्छन्। बालबाललकाहरू पढ्न लसके्न भएकाले परिवािहरूले आफ्नो बालबाललकाहरूलाई मद्दत गनण 

सक्छन्। तपाईंले आफ्नो Louisville Growing Readers पसु्तकालयमा पुस्तकहरू पढ्दा तपाईंले प्रयोग गनण सके्न केही सुझावहरू तल 

छन्। 

• लनयलमत पढ्नुहोस्। टाँलसएि बसु्नहोस् ि पढाईलाई एउटा सकािात्मक अनुभव बनाउनुहोस्। तपाईंको बच्चा तपाईंको काखमा वा 

तपाईंको छेउमा बस्न सक्छ ताकी उनीहरूले लचत्रहरू देख्न सक्छन्। बालबाललकाहरू तपाईंसँग समय लबताउन पाउँदा खुशी हुनेछन्। 

• कािर्वस तपाईंको Growing Readers पुस्तकालयमा साना पुस्तकहरू छन्। ती साना बालबाललकाहरूका लालग 

बनाइएका हुन् ! तपाईं सँगै पढ्दा आफ्नो बच्चालाई पुस्तक समात्न ि पषृ्ठहरू पल्टाउन प्रोत्साहन गनुणहोस्। 

• तपाईंको पुस्तकालयको धेिै पुस्तकहरूमा प्रत्येक पृष्ठमा केही शब्द मात्रै छन्। पुस्तकहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने बािे तपाईंको बच्चालाई 

बुझाउन मद्दत गनण लतनलाई प्रयोग गनुणहोस्। तपाईंले पढ्दै गदाण शब्दहरू इंककत गनुणहोस्। शब्दहरूको कदशाबािे कुिा गनुणहोस्: देब्रेदेलख 

दालहने ि मालथदेलख तल। शब्दहरू लबचको खाली ठाउँहरू इंककत गनुणहोस्। 

• पुस्तकहरूबािे कुिाकानीहरूले बालबाललकाहरूको भालषक सीप लनमाणर् गदणछन्। तपाईं के पढ्दै हुनुहुन्छ भन्नबेािे आफ्नो 

बच्चासँग कुिा गनण समय लनकाल्नुहोस्। नयाँ शब्दहरूको प्रयोगको नमुना तयाि गनुणहोस्। पूर्ण वाक्यहरू प्रयोग गिेि कुिा गनुणहोस्। 

आफ्नो बच्चालाई कुिा गरििाख्न प्रोत्सालहत गनुणहोस्। 

• आफ्नो बच्चालाई पुस्तकबािे प्रश्नहरू सोध्न कदनुहोस्। आफ्नो बच्चालाई अलधक शब्दहरू प्रयोग गनण प्रोत्सालहत गनण तपाईंले पलन 

प्रश्नहरू सोध्न सकु्नहुन्छ। जवाफ कदन िोकटोक नहुने खालका प्रश्नहरू प्रयोग गनुणहोस् ताकी कुनै बच्चाले केवल एक वा दईु शब्दमा 

जवाफ कदन नसकोस्। लनम्न प्रयास गनुणहोस्: 

○ ...बािे मलाई बताउनुहोस्। 

○ ... बािे तपाईं के सोच्नुहुन्छ? 

○ मलाई थप भन्नुहोस्। 

• धेिै बालबाललकाहरूले आफ्नो Growing Readers पुस्तकालयमा आफ्नो मनपने पुस्तकहरू भेट्नेछन्। उनीहरू लत बािम्बाि 

पढ्न चाहनेछन्। त्यो अत्यन्यै िाम्रो हो! उही पुस्तक धेिै पटक पढ्नाल ेबालबाललकाहरूको साक्षिता सीपहरू लनमाणर् गनण सक्छ। 

• प्रत्येक कदन एउटा समय लनधाणिर् गने प्रयास गनुणहोस् ताकी तपाईं ि तपाईंको बच्चाले सँगै पढेि लबताउन सकु्नहुन्छ। यसले 

उनीहरूलाई पढ्नु महत्वपूर्ण हो भन्ने जानकािी गिाउँछ। तपाईंको बच्चाले प्रत्येक कदन यो लवशेष कदनचयाणको प्रलतक्षा गनणसक्छ। 

• जब तपाईं आफ्नो बच्चासँग पढ्नुहुन्छ, मूखण भइन्छ कक जस्तो लाग्ने वा दोहोरिएको भनेि लचन्ता नगनुणहोस्। उनीहरूको लालग सँगै 

हुनु एक िमाइलो तथा अद्भूत समय हो! 
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