
विद्यालयको लावि तयार हुन ेर अिावि बढ्न े!  

आमाबुबाहरूले आफ्नो बच्चाहरूलाई 

विद्यालय शुरू िर्ाा तयार िनामा मद्दत िना सके्न तररकाहरू  

आधारभतू सीपहरू   आफ्नो बच्चालाई वनम्न कुराहरू वसकाउनहुोस्:  

 शौचालय प्रयोि िना ।  

 आफैं  कपिा लिाउन (बटन, प्रेस बटन तथा विप), िुत्ताको तुना बााँध्न, कोट तथा बुट लिाउन र काढ्न । यदर् तपाईंको बच्चा यी मध्ये कुनै पवन िना सक्र्ैनन्/

सक्र्ैवनन् भने तन्कन ेपाइन्ट, रट-सटा, भलेक्रो भएको िुत्ता इत्यादर् लिाइदर्ने बारेमा विचार िनुाहोस् ।  

 व्यविित सरसफाइमा ध्यान दर्न (रूमाल िा न्यापदकनल ेनाक सफा िना, शौचालय प्रयोि िररसकेपवि िा खान भन्र्ा अिावि हातहरू धुन, र िस्तुहरूलाई 

मुखमा नराख्न) ।  

व्यिहाररक अनभुिहरू    तपाईंल ेआफ्नो बच्चा साँि ैिना सके्न केही कुराहरू वनम्न हुन्:  

 रूचीका ठाउाँहरूको भ्रमण िने (िस्तो दक एयरपोटा, बैंक, आमाबुबाल ेकाम िने स्थान, पुस्तकालय, वचवियाखाना, एके्वररयम) ।  

 आफ्नो घरको आसपास वहििुल िनुाहोस् । वबरूिा, दकरा, कवमला इत्यादर्लाई हेनुाहोस् । वतनीहरूको आकार तथा रङ्िहरूलाई हनेुाहोस् ।  

 आफ्नो घरमा साँिै कुराहरू िनुाहोस् । िले-ओ िा कुदकि ्तयार िनुाहोस् र आफ्नो बच्चालाई िणना िनामा मद्दत िना दर्नुहोस् । ससकलाई पानील ेपरूा भनुाहोस् 

र आफ्नो बच्चालाई कुन-कुन िस्तुहरू िुब्ि तथा कुन-कुन िस्तहुरू तैररन्ि भनेर पत्ता लिाउन दर्नहुोस् ।  

 आफ्नो बच्चालाई धरैे रद्दी कािि, पेवन्सल तथा रङ्िीन पेवन्सल, चकहरू उपलब्ध िराउनुहोस् तादक बच्चाल ेवचत्र बनाउन, “लखे्न” तथा काटकुट िना सकून ्।  

 रटभी हेन ेकायालाई कम िनुाहोस् । त्यसको साटोमा पढ्ने िा अन्य कुराहरू िनुाहोस् !  

 ठूला माांसपेशीको विकास (िस्तो दक र्ौड्नु, उदिन,ु िोरी वलएर उदिन,ु नाच्न,ु माचा िनुा, पौविनु तथा चढ्नु) र साना माांसपेशीको विकास (िस्तो दक पिल, 

रङ्िीन पेवन्सल, चकहरूसाँि खेल्न,ु औंलाले वचत्र बनाउन,ु काट्नु, टासु्न तथा ब्लकहरू) को लावि आफ्नो बच्चालाई अिसरहरू प्रर्ान िनुाहोस् ।  

सामाविक सीपहरू     आफ्नो बच्चालाई वनम्न कुराहरू वसकाउनहुोस्:  

 अरूहरूसाँि सहकाया िना तथा वमलरे अवघ बढ्न ।  

 कक्षाकोठाका सामग्रीहरू आर्ानप्रर्ान िना तथा पालो िरेर वलन ।  

 सामानहरू सफा िना तथा वमलाएर राख्न ।  

 वनयमहरूलाई यार् राख्न तथा पालना िना ।  

 अरू कोवह बोवलरहाँर्ा बाधा नपुयााई सुन्न ।   

 अरूहरूसाँि साँिै रहेर अरूहरूसाँि वमलरे अवघ बढ्न वसके्न । तपाईंको बच्चाल ेअरूहरूसाँि काम िना वसके्न खेल समूह, चचा समूह, कक्षा, खेलकुर् इत्यादर्को 

वहस्सा बन्नको लावि उनीसाँि अिसर ि भनेर वनवित िनुाहोस् ।  

भाषा/पढाइ तयैारी    

 आफ्नो बच्चासाँि कुरा िनुाहोस्: के कस्तो भइरहकेो ि, उनको अनुभूवत, टेवलवभिनका कायाक्रम िा चलवचत्रहरू इत्यादर् बारेमा ।  

 हरेक दर्न आफ्नो बच्चालाई केही पढेर सुनाउनुहोस् । वचत्र तथा कथाहरू बारेमा प्रश्नहरू सोध्नुहोस् । पढाइलाई रमाइलो िनाउनुहोस् ।  

 तपाईं आफू पढ्न ुर लेख्नहुुन्ि भनेर र्ेखाएर पढाइ तथा लेखाइ महत्िपूणा ि भनेर आफ्नो बच्चालाई र्ेखाउनहुोस् । आफ्नो बच्चालाई प्रयोि िनाको लावि पुस्तक 

तथा लेख्न ेसामग्रीहरू उपलब्ध िराउनहुोस् ।  

 आफ्नो बच्चालाई पूरा िाक्य बोल्न प्रोत्सावहत िनुाहोस् । 

 आफ्नो बच्चालाई सामान्य वनर्ेशनहरू बारेमा वसकाउनुहोस् ।  

आफ्नो बच्चाको आत्मसम्मान तथा आत्मवनभारतालाई बढािा दर्नहुोस्   

 आफ्नो बच्चा विद्यालयमा सफल हुन्िन्/विन् भनेर आशा राख्नुहोस् ।  

 आफ्नो बच्चालाई उनले वनपुणता प्राप्त िना सके्न कुरामा चुनौतीहरू दर्नुहोस् ।  

 आफ्नो बच्चालाई आफ्नो लावि आफैं  चयन िना दर्नुहोस् ।  

 आफ्नो बच्चालाई अाँिालो हाल्नुहोस् – आफ्नो माया र्खेाउनुहोस् । आफ्नो बच्चालाई तपाईंले उनलाई माया िने कुरा 

बताउनुहोस् ।  

आफ्नो बच्चाको स्िास््यलाई सरुवक्षत राख्नहुोस्  

 बच्चाहरूको आफ्नो वचदकत्सकद्वारा वनयवमत चेकिााँच िररएको हुनुपिा ।  

 राम्रो पोषण महत्िपूणा ि । बच्चाहरूले हरेक दर्न रोटी तथा अन्न, फलफूल, तरकारी, र्धू र चीि, मासु, कुखुरा, हााँसको 

मासु तथा अन्िा र िेिािुिी सवहत विवभन्न प्रकारका खानेकुराहरू खानु आिश्यक ि । आफ्नो बच्चालाई स्िस्थ खािा 

चयन िना मद्दत िनुाहोस् – फलफूल, र्ही, साधा पपकना तथा िािरका कारटएका टुक्राहरू सबै राम्रा विकल्पहरू हुन् ।  

 तपाईंको बच्चालाई सबै आिश्यक खोपहरू लिाइएको ि भनेर वनवित िनुाहोस् । तपाईं र तपाईंको बच्चाको वचदकत्सकले 

तपाईंको बच्चालाई कुन खोप कवहले दर्नुपिा भनेर वनणाय िनुापिा ।  

आफ्नो बच्चालाई सरुवक्षत हुन वसकाउनहुोस्  

 नाम तथा थर, सिक ठेिाना, आमाबुबा िा अवभभािकहरूको नामहरू तथा फोन नम्बर सवहत तपाईंको बच्चालाई 

महत्िपूणा िानकारी थाहा ि भनेर वनवित िनुाहोस् ।  

 विद्यालय िा बस स्टप सम्म आउिाउ िनाको लावि सबैभन्र्ा सुरवक्षत बाटो चयन िनुाहोस् । क्रसिाक, फुटपाथ, ट्रादफक 

लाइट तथा िाहनमािाहरूलाई राम्रोसाँि र्खेाउर् ैउि बाटोमा धेरै पटक साँिै वहड्नुहोस् ।  

 तपाईंले आफ्नो बच्चालाई समयमै वलन िान नसकेको खण्िमा आकवस्मक योिना िनाउनुहोस् । यदर् तपाईं दढलो भएमा 

कसलाई बोलाउने िा कहााँ िाने भन्ने कुरा उनलाई थाहा ि भनेर वनवित िनुाहोस् । साथै उनको वशक्षकलाई पवन यस 

बारेमा सूवचत िन ेकुरालाई पवन वनवित िनुाहोस् ।  
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1.  सामानहरूलाई वमलाएर राख्ने । 

यहााँ केही घरका बानीव्यहोराहरू िन् िसले तपाईंको बच्चालाई 

विद्यालयमा मद्दत ििा । उर्ाहरणको लावि:  

2. अरूहरूले भनेका कुराहरू सुन्न र वनर्ेशनहरू पालना 

िना वसके्न । 

4.  अरूहरूसाँि वमलेर काम िन ेर उनीहरूको ख्याल राख्ने । 3.  घरका सरल कामहरू िने । 

(एक समयमा एउटा मात्र वनर्ेशन दर्नुहोस् र तपाईंको बच्चाले तपाईंल े

भनेकोमा के ििान/्िर्छिन् भनेर िााँच िनुाहोस् ।) 

5.  एउटै समयतावलका रवहरहने । सुत्न िाने, उठ्ने, आराम 

िने तथा खेल्ने समयलाई विद्यालयका आिश्यकताहरूसाँि 

वमल्ने िरी तय िने ।  

6. सफा र वमलेको कपिा लिाउने र व्यविित सरसफाइ 

सम्बन्धी रामो बानीव्यहोराहरूको अभ्यास िने । तपाईंको बच्चा 

िुत्ताका तुना बााँध्न, पेटीको बकल कस्न तथा बटन लिाउन, र्ााँत 

माझ्न, कपाल कोना, शौचालय िान, हातहरू धुन तथा आफ्नो 

नाक सफा िना रटस्यु पेपर प्रयोि िना सके्न हुनुपिा ।  

आफ्नो बच्चालाई विद्यालयको दर्न शरुू िना वनम्न तररकाल ेमद्दत िनुाहोस.्.. 

राम्रो आराम िराएर, पोषणयुि भोिन खुिाएर तथा मौसम अनुसार कपिा लिाइदर्एर ! 

 


