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یہ مختصر کتابچہ آپ کو، یہ سمجھانے کے لیئے، تیار کیا گیا ہے کہ ایسے طلباء جو  

انگریزی زبان نہیں بول سکتے اور امریکہ پہلی بار (نئے آنے والے طلباء) آئے ہیں، ان  
اس میں گھر پر کتاب پڑھنے کی روڻین  ۔کے لیئے کتاب پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے

 متعلق، معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ بنانے کی حکمت عملیوں سے
 
تحقیق سے پتہ چال ہے کہ عام طور سے، انگریزی زبان میں مہارت حاصل کرنے میں، 

ایسا کرنے کے لیئے، نئے آنے والے طلباء کو، روزانہ انگریزی   سال لگ جاتے ہیں۔  4-7
ہے۔  بچے زبان کے استعمال سے،   ہوتی سننے، بولنے، پڑھنے اور لکھنے کی ضرورت

 ان سیکھتے ہیں۔زب
 

،  عےنئے طلباء روزانہ ساده کتابیں پڑھ کر اور ان کے بارے میں بات کرنے کے ذری
اساتذه اسکول میں، طلباء کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، مگر  انگریزی زبان سیکھ سکتے ہیں۔ 

گھر پر اپنے بچے کے ساتھ، کتاب پڑھنے سے وه انگریزی جلدی سیکھ سکتا/ سکتی  
 ہے!

 
 

 بیں پڑھیں:ساده کتا
 

کتاب میں موجود تصویریں  ہر رات اپنے بچے سے، ایک ساده کتاب پڑھتے ہوئے سنیں۔ 
دیکھیں اور اونچی آواز میں کتاب پڑھنا شروع کرنے سے پہلے، اپنے بچے سے، ہر  

کتاب ختم کرنے   صفحے پر اہم الفاظ کی طرف اشاره کرنے اور بولنے کے لیئے کہیں۔
 اپنے بچے کے ساتھ اہم الفاظ سے متعلق، بات کریں۔  کے بعد،
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ایسی کتاب تالش کریں، جس کے ہر 
صفحے پر تھوڑے الفاظ ہوں یا 
پیڻرن/ مثالیں دہرائی گئی ہوں یا 

ABC  کی کتابیں۔ 

 

طلباء پڑھتے ہوئے ہر لفظ کی طرف اشاره کریں 
وه پڑھنے کے لیئے، اس سطح پر حروف کا  گے۔

وه پیڻرن/ مثالیں اور  استعمال نہیں کریں گے۔
 تصویریں استعمال کریں گے۔

 

 پیش کیا گیا ہے۔ذیل میں ایک ساده متن کا نمونہ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ابھی تک، حروف کے   اگر آپ کے بچے کو  حروف کے ناموں اور آوازوں کی مشق: 
بارے میں علم نہیں ہے تو آپ ہر حرف کا نام اور آواز نکال کر اس کے ساتھ، ان کی  

طلباء آن الئن انگریزی میں کتاب سنتے ہوئے بھی حروف سیکھ  پریکڻس کر سکتے ہیں۔ 
کے لیئے، زبان سیکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔    سکتے ہیں۔ آن الئن کتابیں سننا طلباء

 گئی ہیں۔  فراہم کیدرج ذیل کچھ ویب سائڻس 
 ویب سائڻس اور وسائل

www.abcya.com – alphabet: letters, sounds 

www.starfall.com- alphabet: letters, sounds, early reading 

www.myon.com – read/listen to books 

www.coateses.fcps.edu/student-resources – More web sites for reading and 
learning . 

 

 دہرائی جانے والے پیڻرن/ مثالیں۔

تصویریں الفاظ 
سمجھنے میں مدد 

 کرتی ہیں۔

http://www.abcya.com/
http://www.starfall.com-/
http://www.myon.com/
http://www.coateses.fcps.edu/student-resources


 کریں:  کتاب سے متعلق، سوال 
جیسے جیسے آپ کا بچہ مشکل متن کی طرف بڑھے، ان سے کہانی سے متعلق، سوال  

 مسئلہ اور حل کیا تھا؟؟  یہ کہاں ہوا؟ اکہانی میں کیا ہوکریں۔  کردار کون کون سے ہیں؟ 
 

 گھر پر کتاب پڑھنے کی روڻین بنانا:
روزانہ کتاب پڑھنا ایک دلچسپ سرگرمی بنائیں! آپ کا بچہ رات   •

کے کھانے سے پہلے یا بعد میں، سونے سے پہلے یا صبح اڻھ  
ایسا وقت رکھیں جو آپ کے خاندان کے لیئے،   کر پڑھ سکتا ہے۔

 کریں۔  مناسب ہو اور اس وقت یہ کام ضرور 
منٹ کتاب پڑھنے کے لیئے،  15روزانہ کسی خاموش جگہ پر    •

درج باال آن الئن کتاب پڑھنا بھی ڻھیک ہے۔ )۔ مقرر کریں۔ (دیہان نہیں بڻنا چاہیئے
 وسائل مالحظہ کریں۔ 

اپنے بچے کے ساتھ، اپنی مقامی زبان میں پڑھیں اور پھر اس سے متعلق، بات چیت   •
 کریں۔

اپنے بچے سے انگریزی میں کتاب پڑھتے ہوئے سنیں (چاہے آپ انگریزی نہیں بھی   •
 بات کریں۔  ،بولتے)۔  اپنے بچے سے کہانی کے بارے میں

حروف کا   ریکڻس کرے تو اس پر نظر رکھیں۔جب آپ کا بچہ انگریزی حروف کی پ •
انگریزی کے   اسے وه حروف ڻریس کرنے چاہئیں اور آخر میں آواز۔  ،نام لیتے ہوئے

 الفاظ اور آوازوں کی پریکڻس کرنے کے لیئے، ویب سائڻس کے وسائل مالحظہ کریں۔ 
•  sight words   (عام الفاظ) یاد کرنے میں مدد

 کریں (جو الفاظ  
 ں اکثر نظر آتے ہیں)آپ کو کتاب می

o   کتاب میںsight words   (عام الفاظ)
 تالش کریں

o   (عام الفاظ) لکھنے کی پریکڻس کریں 
o sight words (عام الفاظ) جلدی سے پڑھنے کی پریکڻس کریں 

 

 

 sight words (عام الفاظ) کی فہرست 

https://www.sightwords.com/pdfs/word
_lists/dolch_group.pdf 

https://www.sightwords.com/pdfs/word_lists/dolch_group.pdf
https://www.sightwords.com/pdfs/word_lists/dolch_group.pdf

