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तपाईकंा ब�ाह�संग पढ्ने
पढ्ने िसप जिहलैको मह�पूण� हो - आज यो सदाको भ�ा झन मह�पूण� छ। तपाईंले 
आफ्नो ब�ासंग पढ्ने गरेर घरमा एउटा सा�रताको महल सृजना गन� स�ु�न्छ। 

ब�ाह�ले साझा पढ्ने अनुभवह�बाट, साथै पढाईमा िनद�शनको मा�मबाट सा�रता 
िवकास गछ� न्। यी दुवै चीजह� ब�ाह�लाई अ�िलत पाठक ब�को लािग मह�पूण� 
छ। 

पढ्न िस�ै गरेका ब�ाह�लाई म�त गन� तपाईंले घरमा के गन� स�ु�न्छ भ�े त� यो 
पानामा वण�न ग�रएको छ। 

िव�ालयह�बाट सहयोग
तपाईंले आफ्नो ब�ाको िश�कको ठाँउ िलनु आव�क पद�न। 
तपाईंको ब�ालाई घरमा पढ्ने अ�ास गराउन उनीह�ले 
तपाईंलाई पु�क र स्रोतसाधन िदएर सहयोग गछ� न्। ियिनह�मा 
अ�र, �िन र श�ह� िमलेका �न्छन जुन तपाईंको ब�ालाई 
िसकाईएको �न्छ। 

तपाईंको ब�ालाई घरमा पढ्न
कसरी म�त गन�
तपाईंको ब�ालाई पढाउँदा उनीह� �ूल जान नथािलकन र 
थालेपछी उनीह�को िसकाईमा म�त पुग्छ। यिद तपाईंको ब�ा 
पढ्न जा�े भएकोछ भने, तपाईं उनीह�ले पढेको सु� स�ु�न्छ, 
वा उनीह� सँगै पढ्न स�ु�न्छ। यी प�रवारसँग िनयिमत र 
सान्�नादायी स�क�  िसज�ना गन� उ�म त�रकाह� �न्। यो 
रमाईलो पिन �न्छ। 

साना ब�ाह�का लािग, उिनह�लाई पढाएको वा तपाईंले 
पढेको देखेर िन� कुरामा सहयोग पुग्छ: 

• भाषाको बारेमा बु�

• पढ्नु िकन मह�पूण� रहेछ भ�े जा�

• पढ्ने तफ�  प्रार��क कौशलको िवकास गन�।

भख�र पढ्न थालेका ब�ाह�

भख�र पढ्न िस�ै गरेका ब�ाह�लाई, तपाईंले िन� कुरा 
बुझाउन �ान िदन स�ु�न्छ: 

• पु�क कसरी समाउनु पछ�  भ�े

• पु�कमा लेखेको भाग पढ्ने अंश हो भ�े

• बायाँ दे�ख दायाँ पढ्नु पछ�  भ�े

• वा�ह� श� र िवराम िच�बाट बनेका
�न्छन् भ�े। 

ब�ालाई पढ्ने लगायत दैिनक गफगाफ र गितिविधह�मा 
समावेश गनु�होस्। उदाहरणका लागी, कथा सुनाउने, लेखे अनुसार 
खानाको प�रकार बनाउने, सौदा गन� सूची बनाउने वा सडकका 
संकेतह� पढ्ने। यी गितिविधह�ले तपाईंको ब�ालाई कसरी 
पढाई र लेखाई िविभ� दैिनक उ�े�ह�को लािग प्रयोग ग�रन्छ र 
हामी अ� पाठह�का साथै पु�कह� पढ्छौ ंभ�े कुरा बु� म�त 
गद�छ। 
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केटाकेटीह� जसले िप्र�ले कसरी काम गद�छ भ�े
जा�छन्

यिद तपाईंको ब�ाले िप्र� गन� (छा�) जानेको छ भने, पु�कको 
िवशेष भागह� केन्�त गन� स�ु�न्छ, ज�ै: 

• िशष�क र उप-िशष�कह�

• �ा�ाह�

• सूचीह�

• रेखािचत्र वा ग्राफह� बु�

• अ�रको सानो-ठुलो मापन र आकार।

ठूलो �रमा पढ्नु मह�पूण� छ

तपाईंको ब�ालाई पढी िदनु भनेको उनीह�को सा�रताको 
िवकासलाई सहयोग गन� एउटा उ�म त�रका हो: 

• उनीह�लाई नयाँ श�ावली सुनाएर

• उनीह�को िबिभ� िवषयह�को �ान िनमा�ण गरेर

• उनीह�लाई �िच भएका िशष�कह�मा अनुसंधान
गराएर। 

यसले उनीह�लाई पढ्ने र ले�े स��� �िन,आकार र 
प्रकृयाको प�रिचत गराउछ। यो रमाईलो पिन �न सक्छ - 
प्रदश�न कला ज�ै! 

यिद तपाईं कुनै प�रिचत कथा पढ्दै �नु�न्छ भने, तपाईंको ब�ा 
सामेल �न सक्छन्, सार पूरा गन� स�छन वा ताल िमलाउन 
स�छन्। एक पटक भ�ा बिढ एउटै कथा पढ्दा फरक पद�न। 
ब�ाह� एउटै कथा बार�ार सु� मन पराउछन्। 

गीत र किवताह� सु�े सुनाउने गदा� उनीह�लाई �नी सु� र 
हामै्र भाषामा प्र�ुत गन� मौका िमल्छ। 

पढ्नको लािग केिह खोजेर छा�ु

िनि�त गनु�होस् िक तपाईंको ब�ाको लािग घरमा धेरै खाले पढ्ने 
सामग्री छन ज�ै उप�ास र स�कथा पु�कह�। �ूल र 
चलाएका सामान बे�े पसलह� पु�क फेला पान� उ�ृ� 
ठाउँह� �न सक्छन्। तपाईंले अ� प�रवारसँग पु�कह� 
साट्न पिन स�ु�न्छ। 

तपाईंको ब�ासँगै पु�कह� छा�े प्रयास गनु�होस्। 
पु�कह�को बारेमा कुराकानी गना�ले उनीह�लाई सहज र 
प�रिचत महसुस गन� म�त गद�छ। 

नयाँ पु�क एउटा अमु� िचज वा उपहार �नसक्छ। 

तपाईंको घरमा बोल्ने भाषामा पढ्ने

यिद तपाईंको घरमा बोल्ने भाषा अंगे्रजी होईन भने, तपाईंको 
ब�ालाई तपाईंको घरमा बोल्ने भाषामा पढाउनु मह�पूण� छ। 
घरमा बोल्ने भाषा प्रयोग गना�ले ब�ालाई अंगे्रजीमा पढ्न म�त 
पुग्छ भ�े अनुभवले देखाउँदछ। 

हरेक िदन पढ्ने समय िनकाल्नुहोस्

िटभी वा फोनको अवरोधह�बाट टाढा रहेर सँगै पढ्ने िवशेष 
समय िमलाउनुहोस्। तपाईंको ब�ाले सँगै िबताएको समयको 
कदर गद�छ। ��न (िवद्युितय पदा�)बाट िबश्राम िलने पिन यो 
एउटा उ�म त�रका हो। 

यिद तपाईंको ब�ा थिकत वा चुलबुले छ भने, छोटो समय - करीव 
५ िमनेट पढाउने गनु�होस्। जब उनीह�ले थे� सक्छन्, तब तपाईंले 
प्र�ेक िदन ५ दे�ख १० िमनेट स� समय बढाउन स�ु�न्छ जुन 
चािहं ह�ामा एकै चोटी २० िमनेट भरी पढाउनु भ�ा राम्रो हो। 
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तपाईंको ब�ा सँगै पढ्ने
तपाईंको ब�ाको िश�कबाट िलएका पु�कह� प्रयोग
गनु�होस्

घरमा पढ्ने अ�ास गदा�, तपाईंको ब�ाको िश�क�ारा प्रदान 
ग�रएका पु�कह� प्रयोग गनु�होस्। ित पु�कह�का अ�रह�, 
�िन र श�ह� तपाईंको ब�ालाई िसकाईएको सँग िमल्नेछन । 

जे पढ्नु �न्छ �सकै बारे कुरा गद� पढ्नुहोस

तपाईं र तपाईंको ब�ाले पढ्दै जाँदा अिहले स� के भयो �स बारेमा 
कुरा गनु�होस् र अब के �न्छ ज�ो लाग्छ भनेर उनलाई सोध्नुहोस्। 

िकताब पढी सके पिछ, कुरा गनु�होस् र कथा र िचत्रह�का बारेमा 
प्र�ह� सोध्नुहोस्। 

अफ्ठेरा िकताबह� पालै िपलो संगै पढ्नुहोस

अफ्ठेरा िकताबह� पालै िपलो संगै पढ्नुहोस्। िसका� पाठकले 
सरल वा दोहो�रने भागह� पढ्न स�छ। अनुभवी पाठकले 
अनु�ेद वा पृ� पढ्न स�छ। 

नयाँ श� आयो भने, रो�ुहोस र तपाईंको ब�ालाई �ो श�को 
बारे सो� समय िदनुहोस्। उनीह�लाई श� अनुमान गन� 
निदनुहोस् यिद �ो श� तपाईंको ब�ाले पिहले सुनेको छैन 
भने। ठूलो �रमा �ो श� उचराण गनु�होस र उनलाई �ो 
दोहोऱ् याउन लगाउनुहोस्। यो त�रकाले, तपाईंले उनको श� 
उ�ारण गन� त�रका जाँच गन� पाउनु�न्छ। 

सँगै पढ्दा �ाल गनु� पन� कुरा

तपाईंको ब�ालाई िन� सहयोग गनु�होस्: 

• अ�रको �िन प्रयोग गरेर पूरा श�को �नी उचराण
गनु�होस (श� अनुमान नगनु�होस्) 

• श�का �िनह� सँगै िमश्रण गनु�होस्
(उदाहरण ह्-ओ-प हप, श्-ए-� शेल, च्-इ-
�्-ए-न िचकन) 

• श� दोहोया�उनुहोस्

• पाठको अथ� कायम रा� वा� पुनः पढ्नुहोस्

• श�को अथ� बुझाउनुहोस् - कुनै श�ह�को एक
भ�ा बढी अथ� �न्छ 

• प्रयास गरेकोमा ब�ालाई प्रशंसा गनु�होस्, िस�ा ग�ी
�ने कुरै हो। 

ब�ाह� जो पढ्न िस�ैछन्, तपाईंले पिढरहनुभएको कथाबाट 
श�ह� िनकाल्न अ�रको �नी वग�ह� प्रयोग गनु�होस्। 
तपाईंको ब�ालाई श� बनाउन लगाउनुहोस र यो तपाईंलाई 
पढेर सुनाउन लगाउनुहोस्। छोटो वा�स� बनाउन 
लगाउनुहोस्। 

पढ्न िस�ा तपाईंको ब�ालाई आफु सफल भएको महसुस गन� 
आव�क छ। उनीह�को धेरै प्रशंसा गनु�होस र प्रो�ाहन 
िदनुहोस्। हाम्रा ब�ाह�लाई अ�ास गन� प्रश� अवसरह� 
िदएर हामी उनीह�लाई आ�ािव�ास महसुस गन� म�त गन� 
सक्छौ,ं अ�ाउन हैन।  
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तपाईंले िदनभर जताततै िसकाउने �णह� पाउन स�ु�न्छ। 

गितिविधह�मा तपाईंले केही पढ्ने त�रकाह� समावेश गन� 
स�ु�न्छ: 

• इ�ी ज�ा खेलह� खेलेर, जुन ‘िड’बाट शु�
�न्छन् 

• तपाईंले ब�ा सँगै खाना पकाउँदा तपाईंको ब�ालाई
सामा� प�रकार सुत्रह� पढ्न लगाउनुहोस् 

• श� िमलाउने वा कोठा भन� िदमागी खेलह�सँगै गनु�होस्
• पत्रमन्जुसामा आएका �ापा�रक पचा�ह�, सामानका नाम

िववरण पचा�ह�, पु�कह� र सडकका िच� ज�ा दैिनक 
सामग्रीह� सँगै पढ्नुहोस् 

• बोड� खेल सँगै खेल्नुहोस्, बोड� वा िनयमह� पढ्नुहोस्

• तपाईंले पढेर सुनाएका कुरा आफ्नो ब�ालाई दोहोया�उन
लगाउनुहोस् 

• �ा��कले बनेका अ�रह�, रंिगन पे��ल्, पे��ल, कलम र
ले�े कागज िदनुहोस् 

• तपाईंको ब�ालाई पे��ल र रंिगन पे��ल
समाउन प्रो�ािहत गनु�होस्। 

साथीह� र प�रवारसंग गफगाफ गन�समय
िनकाल्नुहोस्

मौ�खक �पमा कथा सुनाउने गदा� नयाँ श�ावली सुनेर 
ब�ाह�लाई भाषामा आ�ािव�ास जगाउन म�त गद�छ। 

उनीह�ले फोनमा साथीह� र प�रवारसँग पढेर, वा िभिडयो �ाट 
गरेर यो गन� सक्छन। 

प�रिचत पु�कह� पढ्न, र प्रवाहका लािग अ�ास गन� यो 
उनीह�को लािग राम्रो मौका हो। तपाईंको ब�ाले कथा प्र�ुत 
गदा� रमाईलो आवाजह�मा यसलाई पढेर रमाउन स�छन्। 

अनलाइनमा पढ्ने स्रोत साधनह�
हाम्रो लिन�ग एस.ए. वेबसाइट (ourlearning.sa.edu.au) मा 
तपाईंको ब�ाको सा�रतालाई टेवा पुऱ् याउन म�त पु�े धेरै स्रोतह� 
छन्।  

सु� गन� िन� केिह राम्रा ठाउँह� छन्: 

• the prior to school section
• the English area of the reception to year 2 section.

पढ्ने कुरा जािहंतािहं छन्

https://www.education.sa.gov.au/our-learning-sa
https://www.education.sa.gov.au/our-learning-sa/prior-to-school
https://www.education.sa.gov.au/our-learning-sa/years-r-2


0420_103 

थप जानकारीका लागी, हेनु�होस 
ourlearning.sa.edu.au 

https://www.education.sa.gov.au/our-learning-sa

	0420_103 Reading at home 1
	0420_103 Reading at home - NEPALI draft.pdf
	पढ्ने सिप जहिलैको महत्त्वपूर्ण हो - आज यो सदाको भन्दा झन महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंले आफ्नो बच्चासंग पढ्ने गरेर घरमा एउटा साक्षरताको महल सृजना गर्न सक्नुहुन्छ।
	विद्यालयहरूबाट सहयोग
	तपाईंको बच्चालाई घरमा पढ्न कसरी मद्दत गर्ने
	भर्खर पढ्न थालेका बच्चाहरू
	केटाकेटीहरू जसले प्रिन्टले कसरी काम गर्दछ भन्ने जान्दछन्
	ठूलो स्वरमा पढ्नु महत्त्वपूर्ण छ
	पढ्नको लागि केहि खोजेर छान्नु
	तपाईंको घरमा बोल्ने भाषामा पढ्ने
	हरेक दिन पढ्ने समय निकाल्नुहोस्

	तपाईंको बच्चा सँगै पढ्ने
	तपाईंको बच्चाको शिक्षकबाट लिएका पुस्तकहरू प्रयोग गर्नुहोस्
	जे पढ्नु हुन्छ त्यसकै बारे कुरा गर्दै पढ्नुहोस
	अफ्ठेरा किताबहरू पालै पिलो संगै पढ्नुहोस
	सँगै पढ्दा ख्याल गर्नु पर्ने कुरा
	साथीहरू र परिवारसंग गफगाफ गर्नेसमय निकाल्नुहोस्

	अनलाइनमा पढ्ने स्रोत साधनहरू





