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 2حصہ  -اہل خانہ کے لیے مزید وسائل 

 

 برائے ہمارے اہل خانہ :

ہم جانتے ہیں کہ آپ میں سے بیشتر نے اس آفت کی گھڑی میں اپنی روزمّرہ کے معموالت میں تبدیلی کے بڑے کام کو 

کا عزم کیا ہوا ہے اور اپنے پیاروں کے لیے ایک مستحکم امدادی نظام کے طور پر خدمت انتہائی تیزی سے اپنانے 

انجام دے رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ایک زبردست کام کر رہے ہیں اور آپ بہت محنت کر رہے ہیں. 

ام کر رہے ہیں، اپنے بچے جیسے کہ آپ ایسے وقتوں میں ترجیحات اور روزمّرہ کے معموالت کو منظم کرنے پر ک

اور اہل خانہ کے لیے معمول کے حاالت برقرار رکھنے کے اس زبردست کام کو انجام دینے پر خود اپنی پیٹھ تھپکانہ 

 مت بھولیں۔

والدین، جدی والدین اور نگہداشت فراہم کنندگان، آپ پہلے سے ہی اس وقت میں  رضاعیتمام مائیں، باپ، آنٹیز،انکلز، 

ی نشو ونما اور پرورش کرنے کے لیے درکار اہلیت رکھتے ہیں اور ہم یہاں آپ کی معاونت کے لیے اپنے بچے ک

 موجود ہیں۔

ہم آپ کے ساتھ مواقع بانٹنا چاہتے ہیں جنہیں اگرآپ چاہیں تو اپنے بچے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کر سکتے 

فروغ دینا ہے، اور آپ کو اپنے نزدیک کارآمد خدمات  ہیں۔ ان سرگرمیوں کا مقصد تفریح فراہم کرنا اور تدریس کو

 تالش کرنے میں آپکی مدد کرنا ہے۔

برائے مہربانی ان سرگرمیوں اور طریقوں کو ُچنیں اور منتخب کریں جو آپ کے اہل خانہ اور آپ کے بچے کے لیے 

ل کی ایک سرگرمی کرنا یا محض موزوں ہوں، اور اسے آہستہ آہستہ نافذ کرنا یاد رکھیں۔ اس کا مطلب ہوسکتا ہے ذی

ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچے کے ساتھ ُکھل 

 کر نئی سرگرمیاں اور تجربات کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔

 ورمواد کے تحفظ کے طریقئہتوجہ کریں: ان ویب سائٹس اور ایپس کی محکمئہ تعلیم یا نیویارک شہر کے رازداری ا

 کار کے مطابق تصدیق نہیں کی جاسکتی۔

 

 نیویارک شہر پروگرامز اور خدمات 

بروز میں تیزی سے سٹنگ کی پانچوں یکے لیے ٹ COVID-19نیویارک شہر  :اپنی کمیونٹی میں جانچ کرائیں ●

سٹنگ سائٹس مسلسل کھل رہی یتوسیع پر کام کررہا ہے۔ مزید مقامات کے لیے باقاعدہ دیکھتے رہیں کیونکہ نئی ٹ

 ہیں۔

اس قابل عمل  :خاندانوں کی اعانت کرتی ہیں۔آپ کے قُرب میں ایسی تنظیمیں جو ثقافتی اور لسانی طور پر متنوع  ●

کی چھان بین کریں جو برادری پر مبنی تنظیموں کو درج فہرست کرتا ہے جو نیویارک شہر کے ثقافتی اور  نقشہ

لسانی طور پر متنوع خاندانوں کو خدمات فراہم کرتی ہیں۔ آپ اپنی برادری کے اندر تنظیموں، حمایتی گروپس، 

 ہیں۔ اور نوجوانوں کی تنظیمیوں کو بمطابق برو یا زپ کوڈ کے تالش کرسکتے

https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/resources/covid-testing.page
https://sites.google.com/schools.nyc.gov/dmlcbos/home
https://sites.google.com/schools.nyc.gov/dmlcbos/home
https://sites.google.com/schools.nyc.gov/dmlcbos/home
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صحت سے متعلق معلومات کا  :بالغ اور اہل خانہ کی ذہنی صحت کے ذرائع حاصل کریںکے  )City(شہر   ●

( جسمانی اور ذہنی صحت کی اعانتوں کی بال الگت یا کم الگت معاونتوں کی HITEوسیلہ برائے خود مختاری )

 ہے: ایک جامع فہرست فراہم کرتا

○ NYC Well  گھنٹے کی ہاٹ  24متعدد زبانوں میں ذہنی صحت کی معاونت، نمٹنے اور بہبود کے لیے

 الئن فراہم کرتا ہے۔

بشمول صالح کاری اور گروپ اعانت خاندانی وسائل فراہم کرتے تمام ریاست میں  کزخاندانی استقبالیہ مرا ○

 ۔ہیں

ہنگامی  جبکہ مذکورہ باال وسائل میں سے متعدد الگت والی خدمات کے لیے بال الگت ہیں، نیویارک ریاست نے ایک ○
جاری کیا ہے جو بیمہ کمپنیوں سے نیٹ ورک کے اندر ٹیلی ہیلتھ وزٹس، بشمول ذہنی صحت خدمات  قانون

کے لیے قابِل تفریق، کوپیمنٹس )کوپے(، یا کوانشورنس کو معاف کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اعلی معیار، کم 
 رز ممبران کو بھی ضمانت دی جاتی ہے۔یالگت یا بغیر الگت ذہنی صحت خدمات کی نیویارک شہر کئ

 نیویارک کے مکین جو صحت کے بیمے کے لیے اہل قرار نہیں پاتے یا استطاعت نہیں رکھتے وہ 

NYCCare.nyc یا میں مندرج ہونے کے لیے یہاں پرکلک کریں 

 2273)-692-Care (646-NYC-646 ں۔پر رابطہ کری 

P- خاندانوں کے لیے EBT پین ڈیمک   تمام نیویارک شہرپبلک اسکول کے طلبا کے لیے کھانے کے مفادات:  ●

EBT  کھانا خریدنے کا ایک پروگرام ہے جب بچے گھر سے تعلیم حاصل کررہے ہیں۔ یہ وسیلہ بتاتا ہے کہ

اہل ہے، آمدنی اور نقل وطنی کی حیثیت اس کا سال کا ہر ایک پبلک اسکول طالب علم  3 -21نیویارک شہر میں 

 دستاویز کی ضرورت نہیں ہے۔سے قطع نظر۔ مفادات خودکار طور پر جاری کیے جائیں گے؛ کسی درخواست یا 

موبائل پر آسانی سے استعمال کرنے والی ایک ویب سائٹ  Growing Up NYC :گروئنگ اپ این وائی سی ●

ر ساتھ میں سرکاری تنظیموں اور کمیونٹی کے شراکت داروں ہے جو اہل خانہ کے لیے شہر کے پروگراموں او

کے ذریعے دستیاب خدمات اور سٍرٍگرمیوں کی فراہمی کے بارے میں جاننے کے لیے معلومات کو انگریزی اور 

کے ذریعے تخلیق کردہ  DECEہسپانوی میں فراہم کرتی ہے اور ان تک رسائی فراہم کرنا آسان بناتی ہے۔ 

19-COVID  د اور خاندانوں کے لیے وسائل سائٹ کے اس صفحے پر موجود ہیں۔مواپر 

http://hitesite.org/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://ocfs.ny.gov/main/publications/Pub5071.pdf
https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/press_releases/pr20203171
https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/press_releases/pr20203171
https://www.nyccare.nyc/
https://www.nyccare.nyc/
https://www.nyccare.nyc/
https://www.communityfoodadvocatesnyc.org/p-ebt
https://www.communityfoodadvocatesnyc.org/p-ebt
https://www.communityfoodadvocatesnyc.org/p-ebt
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/resources-for-families-with-young-children/
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 بچوں کے لیے ڈیجیٹل اور عملی طور پر کرنے والی سرگرمیاں

سالہ نوعمر بچوں کے لیے ہزاروں سرگرمیوں اور ُکتب  2-7مفت، پُرتفریح، تعلیمی ایپ بمع  :خان اکیڈمی کڈز ●

 کے ساتھ۔

●  Vooks جہاں کہانیوں کی کتابیں حقیقی بن جاتی ہیں۔ پہال مہینہ مفت۔ ہے بچوں کے لیے ایک جاری خدمت

بچوں کے  Vooksتی کارٹون اور موویز سے مختلف، گزارے وقت کو بہتر بنانا ہے۔ روائ"ہمارا کام اسکرین پر 

کا موقع دیتا ہے؛ مطالعے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے؛ یہ توجہ اور ارتکاز کو فروغ  رکھنےتخیل کو مصروف 

 دیتا ہے۔" جحتاسکرین ٹائم کو نئی  Vooksہے۔ کہانیوں کی کتابوں کو حقیقی رنگ دے کر، دیتا 

 Lupitaاپنی اچھی دوست  Elmo :تی ہےلد سے پیار کراپنی ج Lupita Nyong'o سیسمی اسٹریٹ:  ●

میں ہوتی ہے۔  قسموںسے جلد کے بارے میں بات کرتا ہے۔ جلد ہر طرح کی مختلف بناوٹوں اور رنگوں کے 

Elmo  کی جلد گدگدی کے لیے بہت حساس ہے۔Lupita  کی جلد خوبصورت براون رنگ کی ہے۔ سب سے

 بڑھ کر وہ اپنی جلد سے محبت کرنے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔

اور ڈاکٹر  Elmo: سیسمی اسٹریٹ کے ہیں کہ ایک ماسک کیسے بنایا جاتا ہےکو دکھاتے   Elmoڈاکٹر گپتا  ●

 سیکھتا ہے کہ گھر پر ماسک کیسے بنایا جاتا ہے۔ Elmoسنجے گپتا کے ساتھ ایک مختصر وڈیو، جس میں 

 3-6جو  فنون ہدایات کا جائزہ لیںمفت آن الئن  :سالہ بچوں کے لیے 3-6مفت آن الئن روزانہ فنون کی کالسیں  ●

 Wendyبجے انسٹاگرام الئیو  10جمعہ کی صبحوں کو  -سالہ بچوں کے لیے بالکل مناسب ہیں۔ پیر 

MacNaughton کے ساتھ۔ 

●  :Noggin اور  کے مقابلے میں ذرا مختلف نظر آئے گا، وںتعلیمی سالدیگر یہNoggin  خاندانوں کو ایک

مفت، ورچوئل دن کے کیمپ میں خوش آمدید کرتا ہے جہاں بچے اپنے پسندیدہ کرداروں کے ساتھ کیمپرز بنتے 

 .کے لیے سائن اپ کریں اکاونٹ  Nogginکے ذریعے اپنے مفت   Noggin Cares ہیں۔ 

 

 والدینی معلومات / بچوں کی تدریس میں معاونت کرنا

نے تخلیق کیا  Atlanticمنٹ کا وڈیو جو  3یہ  :بچوں سے نسل کے متعلق کیسے بات کی جائے پر ایک وڈیو  ●

ہے بچوں کے ساتھ نسل پر گفتگو شروع کرنے کے مختلف طریقوں پر رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور یہ کہ اسے 

و بالغان بچوں کے ساتھ نسل کے بارے میں "بدترین گفتگو جکس طرح روزمرہ کی زندگی میں شامل کیا جائے۔ 

کا کہنا ہے۔ "بچوں سے نسل کے  Jemar Tisbyکرسکتے ہیں وہ کوئی بھی گفتگو نہ کرنا ہے،" مصنف 

 نا چاہیئے۔"کرمتعلق گفتگو کو جلدی، اکثر اور ایمانداری کے ساتھ 

https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids/
https://watch.vooks.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xIC2hHECZ6Y
https://www.youtube.com/watch?v=xIC2hHECZ6Y
https://www.cnn.com/videos/health/2020/04/25/elmo-sesame-street-people-wearing-masks-gupta-sot-town-hall-vpx.cnn
https://insideschools.org/news-&-views/free-daily-online-art-classes-for-3-6-year-olds
https://insideschools.org/news-&-views/free-daily-online-art-classes-for-3-6-year-olds
https://insideschools.org/news-&-views/free-daily-online-art-classes-for-3-6-year-olds
https://www.noggin.com/noggin-cares-nyc-doe/?step=sign-up
https://www.noggin.com/noggin-cares-nyc-doe/
https://www.youtube.com/watch?v=QNEKbVq_ou4
https://www.youtube.com/watch?v=QNEKbVq_ou4
https://www.youtube.com/watch?v=QNEKbVq_ou4
https://www.youtube.com/watch?v=QNEKbVq_ou4
https://www.youtube.com/watch?v=QNEKbVq_ou4
https://www.youtube.com/watch?v=QNEKbVq_ou4


T&I-31687 Additional Resources for Families During Summer (Urdu) 

● NPR منٹ کا یہ وڈیو کلپ یہ دکھاتا ہے کہ نوعمر بچے )پیدائش  20 :نوجوان بچوں سے نسل پر بات کرنا: جز

عمر بچوں کے ساتھ ۔ یہ نوہوتا ہےاثر کیا ( نسل کو کس طرح سمجھتے ہیں اور اس کا ان کی زندگی پر5سے 

 حاالت حاضرہ اور روزمرہ کے لمحات کے بارے میں گفتگو کرنے کی ٹھوس حکمت عملیاں پیش کرتا ہے۔

کے لیے  خواتینرہنمائی ان  Covid-19 :نومولود / نونہال راہنمائی برائے  Covid-19محکمئہ تعلیم کی  ●

 ہے جو حاملہ ہیں، دودھ پال رہی ہیں، اور نوزائیدہ بچوں کی دیکھ بھال کررہی ہیں۔

● : HITN کنندہ کی انکے نوعمر بچوں کے ساتھ یہ دشوار وقت گزارنے میں مددوالدین اور نگہداشت فراہم 

کے تعلیمی مشیران کے  HITNکے لیے مضامین، قابل اشاعت پلے شیٹس، دستکاریاں، سرگرمیاں اور  دینے

 ساتھ رواں فورم جیسا کہ فیس بُک یا انسٹاگرام پر دیکھا جاسکتا ہے۔

سالہ بچوں کے لیے وسائل کا یہ مجموعہ پبلک ٹیلی وژن کے  3-8 نیویارک شہر آئیے ہم سیکھتے ہیں!  ●

گروپ اور نیویارک شہر محکمئہ تعلیم کے مابین  WNETکی معاونت کرتا ہے،  Let's Learn NYCسلسلے 

ت کے لیے تشکیل دیا گیا ہے اور اس میں بنیادی مطالعہ کی ایک شراکت۔ یہ سلسلہ ریموٹ لرننگ کی معاون

 صالحیتیں، خواندگی، سائنس اور معاشرتی علوم شامل ہیں۔

( طریقئہ کار، گہرے سانس لینے سے SELچھہ سماجی اور جذباتی تعلیمی ) :تجاویز SELاس وقت کے لیے   ●

 اور اضطراب میں مدد کرسکتے ہیں۔ؤ خود سے باتیں کرنے تک، جو والدین اور بچوں دونوں کو دبا

وہ اقدامات  کے جذبات برانگیختہ ہوں، کس طرح ایک والدین خود بہترین عمل ڈھونڈ سکتا ہے؟جب ایک بچے   ●

طریقہ استعمال کرکے مضبوط کرنے میں مدد کے لیے  RULERجو والدین اپنے بچوں کی جذباتی صالحیت کو 

)لیبل کریں(،  Label)سمجھیں(،  Understand)شناخت کر کے(،  Recognizeلے سکتے ہیں: 

essExpr  ،)اظہار کریں(Regulate ۔)منظم کریں( 

جذباتی بہبود کو فروغ دینے کے لیے گھر پر کرنے کی -سماجی :تدابیر SELگھر پر ابتدائی طفولیت کے لیے  ●

 جا سکتا ہے۔ )Screen( کے لیے چھانا مختلف انواع کی حکمت عملیاں۔ انہیں گریڈ کی سطح اوردورانیے

: احساسات سے لطف اندوز ہوں کارڈز آپ کے بچے کے لیے احساسات کے احساسات سے لطف اندوز ہوں ●

ایک پُرلطف طریقہ ہے۔ یہ وسیلہ اب خاندانوں کے لیے ڈاون  کابارے میں ملکر جاننے اور منظم کرنے میں مدد 

 لوڈ کرنے اور گھر پر استعمال کرنے کے لیے دستیاب ہے۔

کہ بچے کس طرح  ذریعہخاندانوں کے لیے یہ سمجھنے کا ایک  :ایک صدماتی واقعہ پر عمر سے متعلقہ رِدعمل ●

ندگیوں میں صدماتی واقعات سے گزرتے ہیں، اپنے مسلسل ُدکھ کا اظہار کرتے ہیں، اور بچوں اور خاندانوں کی ز

 توازن کو کس طرح بحال کیا جا سکتا ہے۔

( کے ذریعے کلنٹن فاونڈیشن پرپیش ناکامی کے لیے بہت چھوٹے ہیںآپ کو  ٹُو اسمال ٹو فیل ) :گفتگو تدریس ہے ●

بات کرنے، مطالعہ کرنے، اور گانے کے بارے میں کرتے ہیں۔ روزمرہ کے لمحات میں نوعمر بچوں کے ساتھ 

 سادہ تجاویز اور خیاالت۔

سالہ بچوں کے لیے سرگرمیوں کے پوسٹرز، بچوں کو تعلیم اور اسکول کے لیے تیار کرنے میں  5پیدائش تا    ●

 مدد کے لیے آسان، عمر کے متناسب تجاویز اور سرگرمیاں۔

https://www.npr.org/2019/04/24/716700866/talking-race-with-young-children
https://www.npr.org/2019/04/24/716700866/talking-race-with-young-children
https://www.npr.org/2019/04/24/716700866/talking-race-with-young-children
https://www.npr.org/2019/04/24/716700866/talking-race-with-young-children
https://www.npr.org/2019/04/24/716700866/talking-race-with-young-children
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-guidance-for-pregnant-people.pdf
https://hitnlearning.org/parents-corner/advice-from-hitn-learning-experts/
https://ny.pbslearningmedia.org/collection/lets-learn-nyc/
https://www.morningsidecenter.org/teachable-moment/lessons/sel-tips-moment
https://www.kqed.org/mindshift/55708/when-a-childs-emotions-spike-how-can-a-parent-find-their-best-self
https://ggie.berkeley.edu/practices/?level=11
https://infohub.nyced.org/working-with-the-doe/early-childhood/early-childhood-educators/building-family-community-relationships
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/age_related_reactions_to_traumatic_events.pdf
https://talkingisteaching.org/resources
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دنیا میں جو کچھ ہورہا ہے اس  :بچوں سے  بڑے عالمی مسائل کے بارے میں بات کرنا گفتگو جو اہم ہے:  ●

کا بیان۔ اس بارے میں رہنمائی کہ یہ گفتگو کیسے کی  NAEYCبارے میں بچوں سے بات کرنے کی اہمیت پر 

 جائے تاکہ بچے سمجھیں اور ایک مضبوط تحفظ کا احساس رکھیں۔  

● ReadyRosie پر صحتمند رہنا ھرگ:   COVID ںیوائرس کے بڑھتے اثر م ReadyRosie   ہینے 

 یانک ںینگہداشت م یہے تاکہ بچوں ک اید لیمعلومات کے ساتھ ذرائع  تشک ےیخاندانوں کے لمفت ٹُول کٹ  

 ۔سکے اج یمدد ک

● Para Padres دوہری زبان کے طلبا کے اہل خانہ لیے ہسپانوی وسائل: Habladll.org  پانچ سال سے

کم عمر کے بچوں والے خاندانوں کے لیے تحقیق پر مبنی ہسپانوی زبان میں وسائل فراہم کرتی ہے جو گھر 

 اوراسکول میں ایک سے زیادہ زبان سیکھ رہے ہیں۔

خواندگی اور  ،کی صحت Harvard :رے میں حقائق نامے کے با COVID-19زبانوں میں 35  ●

Covid-19  پروجیکٹ نے عمر کے متناسبCOVID-19  پر متعدد مختلف زبانوں میں تجاویز کے دستاویز

 تیار کیے ہیں۔

● Sparkler :)سپارکلر( Play for Parenting  : نیویارک شہر محکمئہ تعلیم خاندانوں کے لیے اب

ایک ایپ ہے جو کھیل پر مبنی تدریسی  )سپارکلر(: پلے فار پیرنٹنگ )والدینی کے لیے کھیل( Sparklerمفت! 

سے  گوگل پلےیا  ایپ اسٹور  اس ایپ کو  کرتا ہے جنہیں آپ اپنے بچے کے ساتھ کر سکتے ہیں. سرگرمیاں فراہم

ئیں۔ اگلی دفعہ، اپنے منتخب مفت ڈاؤن لوڈ کریں۔ جب آپ اسپارکل ایپ پہلی مرتبہ کھولیں گے، ایک نیا اکاؤنٹ بنا

کریں جو آپ استعمال  2-1-2-1کوڈ اندراج کروانے کے لیے  کردہ طریقے کو استعمال کر کے سائن ان ہوں۔

" ُچنیں۔ اسکرین کے عالوہ کھیل کے Familyڈراپ ڈاؤن مینو سے " ۔تک مفت رسائی دے گا Sparklerکو 

 گے۔ ، دماغ، جسم اور الفاظ کو فروغ دیںبچے کے دل" پر جائیں جو آپ کے Playبارے میں ایسی مثالیں "

https://www.naeyc.org/resources/blog/conversations-that-matter
https://www.naeyc.org/resources/blog/conversations-that-matter
https://www.naeyc.org/resources/blog/conversations-that-matter
https://healthyathome.readyrosie.com/
https://healthyathome.readyrosie.com/
https://healthyathome.readyrosie.com/
https://www.habladll.org/para-padres
https://www.habladll.org/para-padres
https://www.habladll.org/para-padres
https://covid19healthliteracyproject.com/#languages
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.playsparkler.org/&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a834e1858f804da1278908d8067c0947|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637266477532621349&sdata=UkGUlR0AL4OmDOA9aiYYrZzAim7odans8m+oXFqw5XM=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.playsparkler.org/&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a834e1858f804da1278908d8067c0947|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637266477532621349&sdata=UkGUlR0AL4OmDOA9aiYYrZzAim7odans8m+oXFqw5XM=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.playsparkler.org/&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a834e1858f804da1278908d8067c0947|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637266477532621349&sdata=UkGUlR0AL4OmDOA9aiYYrZzAim7odans8m+oXFqw5XM=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.playsparkler.org/&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a834e1858f804da1278908d8067c0947|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637266477532621349&sdata=UkGUlR0AL4OmDOA9aiYYrZzAim7odans8m+oXFqw5XM=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://apps.apple.com/us/app/sparkler-play-for-parenting/id1236766824&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a834e1858f804da1278908d8067c0947|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637266477532631337&sdata=thaXK9OR7RGGK1OulKJk2x0r9drSLus5MUY7gs8oQzA=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://apps.apple.com/us/app/sparkler-play-for-parenting/id1236766824&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a834e1858f804da1278908d8067c0947|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637266477532631337&sdata=thaXK9OR7RGGK1OulKJk2x0r9drSLus5MUY7gs8oQzA=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mindful_inc.sparkler&hl=en_US&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a834e1858f804da1278908d8067c0947|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637266477532631337&sdata=no66ELPxul8oVL3xNVrrplUsPqLVOjTdSF3NDan1eI8=&reserved=0
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●  Ready4K  : مفت پیشکش میں اب توسیع کردی گئی ہے!کی Ready4K  ایک ثبوت پر مبنی اہل خانہ کی

مصروفیت کا نصاب ہے جسے ٹیکسٹ پیغامات کے ذریعے فراہم کیا جاتا ہے۔ ہر ہفتے آپ کو پرلطف حقائق اور 

اس بارے میں آسان تجاویز کے ساتھ مختصر پیغامات موصول ہوں گے کہ اہل خانہ کے موجودہ معمول میں بچے 

جیسے نہانے کے دوران شیمپو کی بوتل پر حروف کی طرف اشارہ  -کی نشو ونما کو کس طرح فروغ دیا جائے 

حاالنکہ اندراج  .ٹیکسٹ کریں 70138پر " NYC"سائن اپ کرنے کے لیے کر کے ان کی آوازوں کو نام دینا۔

پیغامات کی موصول کرنے پر آپ کے معمول کے  ~3کرانے کی قطعاً کوئی قیمت نہیں ہے، ہفتے میں تقریباً 

  STOPپر  70138ڈیٹا اور پیغامات کے نرخ کا اطالق ہو سکتا ہے۔ آپ کسی بھی وقت ٹیکسٹ پیغامات کو 

 منسوخ کرسکتے ہیں۔اسے ٹیکسٹ کر کے 

یہ ِکٹ پُرلطف سرگرمیاں پیش کرتی ہے جو آپ کے نوعمر بچوں کو  ؟ہم سب اندر سے کیوں پھنس گئے ہیں ●

گی، ساتھ ہی خاندانوں  اں تک کہ صفائی کرنے کی تحریک دےحرکت کرنے، تخلیق کرنے، تجربہ کرنے اور یہ

کے کرونا وائرس کے بارے میں مشکل سواالت کے جواب دے گی۔ اس ِکٹ کا مقصد آپ کے خاندان کی تخلیقی 

اور آپ کے پاس جو دستیاب ہے اس سے نا ہے، اس لیے اپنے بچے کی شخصیت صالحیت کو ابتدائی تحریک دی

 مطابقت کریں۔

● NAEYC بچوں کے فروغ، مطالعہ، تحریر، موسیقی، ریاضی اور بہت کچھ پر تحقیق پر مبنی  :برائے اہل خانہ

 .گھر پر چھوٹے تعلیمی مراکز تجاویز: Prop Box 10وسائل۔  تجویز درکار ہے؟ مطالعہ کریں 

گھر پر پری  ٹیچنگ ینگ چلڈرن )نوعمر بچوں کو تعلیم دینا( میں سے مضامین:   بیگ پیک میں ایک پیغام  ●

 ش میں مدد کے لیے تجاویز اور مثالیں۔پروراسکول عمر کے بچوں کی 

 

 

 

 

https://ready4k.parentpowered.com/
https://www.whyareweallstuckinside.com/
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.naeyc.org/our-work/for-families&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a8273a3102a1494eac6108d807f07e7f|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637268076823422475&sdata=Up203tGALykJc4ZN3bBXdBP5VpP5BpgaJ+gfl3vfeOc=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.naeyc.org/our-work/families/10-prop-box-ideas-mini-learning-centers-home&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a8273a3102a1494eac6108d807f07e7f|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637268076823432465&sdata=6y5PEyFclNpTNKzElfabc2Br+rousUZuBy/bCyLbQyw=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.naeyc.org/our-work/families/10-prop-box-ideas-mini-learning-centers-home&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a8273a3102a1494eac6108d807f07e7f|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637268076823432465&sdata=6y5PEyFclNpTNKzElfabc2Br+rousUZuBy/bCyLbQyw=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.naeyc.org/resources/topics/message-backpack&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a8273a3102a1494eac6108d807f07e7f|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637268076823432465&sdata=ia5OKPXX+YdeHIu1cTXXPventnT1TZL1ROVszEzpFXI=&reserved=0

