ਈਸਟਰ ਸੀਲਜ ਓਨਟਾਰੀਓ
ਪਰਰਵਰਤਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤੇ
ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਪਆਂ ਨੂੂੰ ਰਕਸੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱ ਲ ਪਰਰਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਰਕਲ ਲਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਕਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੂੰ
ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਰਤਆਂ ਨੂੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ।
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ਵਾਧੂ ਰਧਆਨ ਰਦਓ:
1.

ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਨ ਬਣੋ। ਮਾਰਪਆਂ ਦੇ ਰਮਜ਼ਾਜ ਅਤੇ ਰਵਿੱ ਈਏ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਨੂੂੰ ਬੇਹਿੱਦ
ਪਰਭਾਰਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

2.
3.

ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਬਾਬਤ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਓਨੇ ਰਵਸਥਾਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ ਰਜੂੰ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ

ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਦਓ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦਾ ਹੁੂੰ ਗਾਰਾ ਭਰੋ। ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਲਈ ਰੁਮਾਂਚਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਰਚੂੰ ਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

4.

ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸੂੰ ਰਮਲਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਅਰਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਰਭਆਸ ਕਰਨ ਰਦਓ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਕਰਨ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਚੁਿੱ ਪ-ਚਾਪ ਬੈਠਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿੱ ਪੜੇ ਪਰਹਨਣਾ
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ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਭਆਸ ਕਰੋ:
1.

ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਰਵਖੇ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

2.

ਸਕੂਲ ਬਿੱ ਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਭਆਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਲਈ ਸਵਾਂਗ ਰਚਣ, ਰਖਡੌਰਣਆਂ ਜਾਂ
ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

3.

ਸਕੂਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਰਵਖੇ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸੂੰ ਭਵ ਵਾਰ ਜਾਓ
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ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਿੱ ਡੇ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਅਤੇ ਅਿੱ ਲਹੜ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਦੀ ਪਰਰਵਰਤਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ:
1.

ਆਪਣੇ ਅਿੱ ਲਹੜ ਬਿੱ ਚੇ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਬਾਲਗ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਸੁਣੋ

2.

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਬਤ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਰਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ

3. ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂੰ ਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਮਿੱ ਰਸਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ

4. ਆਪਣੇ ਅਿੱ ਲਹੜ ਬਿੱ ਚੇ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਬਾਲਗ ਨੂੂੰ ਰਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਰਆਂ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣਨ ਅਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ
ਦਾ ਸਿੱ ਦਾ ਰਦਓ

5. ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਸੂੰ ਰਮਲਤ ਹੋਣ ਰਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ
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ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਬਣੋ:
ਪਰਰਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਅਰਧਆਪਕ ਨਵੇਂ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਨੂੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਲਗਭਗ
6 ਹਫ਼ਰਤਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸਰਹਜ ਮਰਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਨੂੂੰ ਘਿੱ ਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ; ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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