
ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾਬਾਲਵਾੜੀ 

ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਹੈ! 

ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ
...ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਸਨੂੰ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਅਤੇ 
ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

WaKIDS ਦੇ ਰੁਮਾਂਚ ਵਿਖੇ
ਸਵਾਗਤ ਹੈ

1.
ਸਕੂਲ ਦੀ 

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ 
ਸਮੇਂ:

ਫੈਮਿਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ

ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।  ਇਹ ਇੱਕ 

ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਅਗਲਾ ਕਦਮ  
ਕੀ ਹੈ ?

+ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ 
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

+ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ
ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ ਦੇ 
ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ:

2. ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ

ਕਿ ਉਸਨੇ WaKIDS ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਕੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ :

+ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ
ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ

+ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ
ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ

ਸਰੋਤ:
WaKIDS ਵੈੱਬਸਾਈਟ 

www.k12.wa.us/WaKIDS

“ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਮੀ!”(“Introducing Me!”) ਫੈਮਿਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 
ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਬਾਬਤ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ

http://bit.ly/18vFfzN

Washington State Early Learning and  
Development Guidelines (ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਅਰਲੀ 

ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼),
Birth through 3rd Grade (ਬਰਥ ਥ੍ਰੂ ਥਰਡ ਗ੍ਰੇਡ)

http://bit.ly/LjwnC6

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਲਵਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 
ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ WaKIDS ਦੁਆਰਾ ਮਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

http://bit.ly/12QBJvy

WaKIDS and Washington State Standards 
(ਵਾਕਿਡਜ਼ ਐਂਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼)

http://bit.ly/19mBRtW
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ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ 
ਲਈ ਏਥੇ ਹਨ।

ਬਾਲਵਾੜੀ (kindergarten)
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ 
ਵਧੀਆ ਤਜਰਬਾ  ਬਣਾਉਣ  
ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ  

ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ!



ਕੀ: WaKIDS.

ਕਦੋਂ: ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਾਲਵਾੜੀ ਵਿੱਚ 
ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿੱਥੇ: ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ।

ਕਿਉਂ: ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ 
ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਕੀ ਹ?ੈ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ 
ਸਕਿੱਲਜ – ਯਾਨੀ WaKIDS – ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹ:ੈ 

• ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ 
ਬਾਲਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ। 

• ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਕਰਨਾ।  

• ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 
ਖੂਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 
ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। 

ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹਤਰ ਨਹੀਂ 
ਜਾਣਦਾ।  ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ 
ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਲਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਵੱਧ 
ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਲ ਬਣਾਵੇਗਾ।

ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ: 

ਫੈਮਿਲੀ 
ਕਨੈਕਸ਼ਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 

ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ 
ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨਾ। 

ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ 
ਮੁਲਾਂਕਣ

 ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ  
ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ  

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 

ਸਹਿਯੋਗ

ਬਾਲਵਾੜੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ  
ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ 

ਪ੍ਰਦਾਨਕਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ  
ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ। 

ਨਤੀਜਾਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੀ 

ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ। 




