
ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੇ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿ ੇਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਚ ਇਸ
ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰੋ। ਜਾਂਚ ਸੂਚੀਆਂ ਿਈ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਕਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਣ ਤਕ ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ? .                                                    

ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਨੰੂ 416-338-8255 ਨੰਬਰ ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 
ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਿਲੀਕਨਿ ਕਿਚ ਸੁਣਨ ਸ਼ਿਤੀ ਦੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ  
ਤੈਅ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿੇ।

6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਣ ਤਕ
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ:

• ਉੱਚਾ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣ ਿੇ ਚੌਂਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?                                                                                                                       

• ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਕਜਧਰੋਂ ਆਿਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?                                                                                            

• ਿੱਖ ਿੱਖ ਲੋੜਾਂ (ਭੁੱ ਖ, ਥਿਾਿਟ) ਲਈ ਿੱਖ ਿੱਖ ਚੀਿਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ?                                                                                

• ਤੁਹਾਡ ੇਮੂੰ ਹ ਿਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਦ ੇਹੋ?                                                                              

• ਮੁਸਿੁਰਾਉਂਦਾ/ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਿੁਰਾਉਂਦੇ/ਹੱਸਦੇ ਹੋ?                                                                                        

• ਖੰਘਣ ਿਰਗੀਆ ਂਆਿਾਜ਼ਾਂ ਕਜਿੇਂ “ਅਹ, ਈਹ, ਬੂਹ” ਦੀ ਨਿਲ ਿਰਦਾ ਹੈ?                                                                      

9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਣ ਤਕ
ਕੀ ਬੱਚਾ:
• ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਿੇ ਪ੍ਰਕਤਕਿਕਰਆ ਕਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ?                                                                                                     

• ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਜਾਂ ਦਰਿਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣ ਦੀ ਆਿਾਜ਼ ਸੁਣ ਿੇ ਪ੍ਰਕਤਕਿਕਰਆ ਕਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ?                                             

• ਉਸਨੰੂ ਿੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਨਾਂਹ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ?                                                                                                      

• ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਕਰਆ ਂਰਾਹੀਂ (ਕਜਿੇਂ, ਚੁੱ ਿਣ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਰਿ)ੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਿਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ?                                    

• ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਸਮਾਜਿ ਖੇਡਾਂ (ਪੀਿ-ਆ- ਬੂ) ਖੇਡਦਾ ਹੈ?                                                                                            

• ਦੂਜ ੇਲੋਿਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਿਚ ਖੁਸ਼ ਰਕਹੰਦਾ ਹੈ?                                                                                                       

• ਤੁਤਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਬਾ-ਬਾ-ਬਾ-ਬਾ” ਜਾਂ “ਡੂ-ਡੂ-ਡੂ-ਡ” ਿਰਗੀਆ ਂਆਿਾਜ਼ਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ?                                              

•  Community Partners

ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ
ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ
ਜੇ ਹੇਠਲੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਲੀ 

ਏਕਬਕਲਟੀਜ਼ ਨੰੂ 416-338-8255 ਨੰਬਹ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਕਕਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ.ੋ..
• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸਦੀ ਬੋਲੀ/ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਿਾਸ ਬਾਰੇ ਕਚੰਤਾ ਹੈ।
• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਚੰਤਾ ਹੈ।
• ਜੇ ਕਪਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਕਨਆਂ ਕਿਚ ਉਸਦੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਿੁਸ਼ਲਤਾ ਕਿਚ ਿੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਜੇ ਉਹ ਅਿਸਰ ਧੁਨੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਥੱਥਲਾਉਂਦਾ) ਹੈ।
• ਜੇ ਉਸਦੀ ਆਿਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੱਖਰੀ ਜਾਂ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
• ਕਜਸਦਾ ਖੇਡਣਾ ਜਾਂ ਸਮਾਕਜਿ ਮੇਲਜੋਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
• ਕਜਸ ਕਿਚ ਖੰਕਡਤ ਬੁੱ ਲ੍ਹ/ਤਾਲੂ, ਘੱਟ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ, PDD/ਆਤਮਿੇਂਕਦ੍ਰਤ ਰਕਹਣ, ਕਿਿਾਸ ਕਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਨਦਾਨ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ

(ਪਰ ਉਸਨੰੂ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ)।

ਛੇਤੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਰਲੀ ਏਕਬਕਲਟੀਜ਼ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ ੋ

416-338-8255 TTY 416-338-0025

ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਰਕਜਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

tph.to/earlyabilities

ਭਰਨ ਦੀ ਕਮਤੀ: _____________________________________________________________

ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ: ________________________________________________________________

ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਕਮਤੀ: __________________________________________________________

ਭਰਨ ਿਾਲੇ ਕਿਅਿਤੀ ਦਾ ਨਾਂ: _____________________________________________________

ਸੰਪਰਿ ਲਈ ਪਤਾ: ____________________________________________________________

ਡਾਿ ਿੋਡ: _____________________ ਸ਼ਕਹਰ: _______________________________________

ਫੋਨ ਨੰਬਰ:________________________ ਿੋਈ ਦੂਜਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ. ___________________________

PH1604SS821

1-833-575-5437

1-833-575-5437



12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਕੀ ਬੱਚਾ:
• ਇੱਿ ਿੰਮ ਿਾਲੀਆਂ ਸਰਲ ਹਦਾਇਤਾਂ (ਬੈਠੋ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ                                                                              

• ਿਮਰ ੇਦ ੇਦੂਜ ੇਪਾਸ ੇਪਏ ਕਖਡੌਣ ੇਿਲ ਦੇਖਦਾ ਹ ੈਜਦ ਿੋਈ ਬਾਲਗ ਉਸ ਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ                                            

• ਕਤੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ                                                                                               

• ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇਸ਼ਾਕਰਆ ਂ(ਹੈਲੋ, ਬਾਇ ਲਈ ਹੱਥ ਕਹਲਾਉਣਾ,  ਨਾਂਹ ਿਰਨ ਲਈ ਕਸਰ ਕਹਲਾਉਣਾ) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ              

• ਆਿਾਜ਼ਾਂ, ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਿੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ਾਕਰਆ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਿ ੇਤੁਹਾਡਾ ਕਧਆਨ ਆਿਰਸ਼ਤ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ                      

• ਆਪਣ ੇਕਖਡੌਣ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਕਦਖਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱ ਿ ਿੇ ਕਲਆਉਂਦਾ ਹ?ੈ                                                                                     

• ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਕਧਆਨ ਕਖੱਚਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਮਾਸ਼ੇ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ                                                                              

• ਿਈ ਆਿਾਜ਼ਾਂ ਇਿੱਠੀਆਂ (ਅ-ਬਾ-ਡਾ ਬਾ-ਡ ੂਆ-ਬੀ) ਿੱਢਦਾ ਹ,ੈ ਕਜਿੇਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੋਿ?ੇ                                       

• ਸਾਦੀਆਂ ਤਸਿੀਰਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਚ ਕਦਲਚਸਪੀ ਕਦਖਾਉਂਦਾ ਹ?ੈ                                                                          

18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ
ਕੀ ਬੱਚਾ:
• “ਅੰਦਰ” ਅਤੇ “ਬਾਹਰ”, “ਬੰਦ” ਅਤੇ “ਚਾਲੂ” ਦ ੇਅਰਥ ਸਮਝਦਾ ਹ?ੈ                                                                       

• ਪੁੱ ਛਣ ਤ ੇਸਰੀਰ ਦ ੇਦ ੋਤੋਂ ਿੱਧ ਭਾਗਾਂ ਿਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ                                                                                     

• ਘੱਟ ੋਘੱਟ 20 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਨਰੰਤਰ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ                                                                                               

• ਸਰਲ ਸਿਾਲਾਂ (ਟੈਡੀ ਕਿਥ ੇਹ?ੈ ਇਹ ਿੀ ਹ?ੈ) ਦਾ ਜਿਾਬ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਕਰਆ ਂਨਾਲ ਕਦੰਦਾ ਹ?ੈ                                           

• ਕਖਡੌਕਣਆ ਂਦ ੇਨਾਲ ਿੋਈ ਕਿਖਾਿਾ ਿਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ (ਟੈਡੀ ਕਬਅਰ ਨੰੂ ਕਡ੍ਰੰ ਿ ਦੇਣਾ, ਿਟੋਰ ੇਨੰੂ ਹੈਟ ਬਣਾਉਣਾ) ਖੇਡਦਾ ਹ?ੈ            

• ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਚਾਰ ਿੱਖਰੀਆ ਂਕਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ (ਪ, ਬ, ਮ, ਨ, ਦ, ਗ, ਿ, ਹ) ਿੱਢਦਾ ਹ?ੈ                                                       

• ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਿੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ?                                                          

• ਇੱਿ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਤਸਿੀਰਾਂ ਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ                                                                                              

2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਤਕ
ਕੀ ਬੱਚਾ:
• ਦ ੋਿੰਮਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ (ਆਪਣਾ ਟੈਡੀ ਕਬਅਰ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਨੰੂ ਕਦਖਾਉ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ                                   

• 100 ਤੋਂ 150 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ                                                                                                          

• ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਦ ੋਸਰਿਨਾਮਾਂ (ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ, ਮੇਰਾ) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ                                                                                  

• ਛੋਟ ੇਿਾਿਾਂਸ਼ਾਂ ਕਿਚ ਦ ੋਤੋਂ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਲਾਉਂਦਾ ਹ ੈ(ਡੈਡੀ ਹੈਟ, ਟਰੱਿ ਜਾਂਦਾ)?                                              

• ਦੂਜ ੇਬੱਕਚਆ ਂਦ ੇਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਕਹੰਦਾ ਹ?ੈ                                                                                                                

• ਆਪਣ ੇਕਖਡੌਣ ੇਦੂਜੇ ਬੱਕਚਆ ਂਨੰੂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜ ੇਬੱਕਚਆ ਂਦੀਆ ਂਕਿਕਰਆਿਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ  
ਦੀ ਨਿਲ ਉਤਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਿਰ ਕਰਹਾ ਹ?ੈ                                                                                                              

• ਅਕਜਹ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਹ ੈਜ ੋਦੂਕਜਆ ਂਨੰੂ 50 ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਕਤਸ਼ਤ ਿਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦ ੇਹਨ?                                      

• ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਆਿਾਜ਼ਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਕਬਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਏ ਿੱਢਦਾ ਹ?ੈ                                                                                

• ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੰੂ ਕਸੱਧਾ ਪਿੜ ਿੇ ਪੰਨੇ ਪਲਟਦਾ ਹ?ੈ                                                                                                       

• ਿੁਝ ਿਾਲਪਕਨਿ ਖੇਡਾਂ (ਟੈਡੀ ਕਬਅਰ ਨੰੂ ਸੌਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਿਰਨਾ) ਕਦਖਾਉਂਦਾ ਹ?ੈ                                                            

• ਰੰਗੀਨ ਚਾਿ ਨਾਲ ਕਘੱਚ-ਕਮੱਚ ਿਰਦਾ ਹੈ?                                                                                                            

30 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਣ ਤਕ ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਕੀ ਬੱਚਾ:
• ਆਿਾਰ (ਿੱਡਾ/ਛੋਟਾ) ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ (ਥੋੜ੍ਹਾ/ਕਜ਼ਆਦਾ, ਹੋਰ) ਦੀਆ ਂਧਾਰਨਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ ਹ?ੈ                                                   

• ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਕਿਆਿਰਣ (ਦ ੋਕਬਸਿੁੱ ਟ, ਜਹਾਜ ਉੱਡ ਕਰਹ,ੈ ਮੈਂ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੀ) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ                                  

• 350 ਤੋਂ ਿੱਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ                                                                                                            

• ਕਿਕਰਆਿਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ (ਦੌੜ੍ਹਨਾ, ਕਗਰਾਉਣਾ, ਕਡੱਗਣਾ, ਖਾਣਾ, ਸੌਣਾ, ਜਾਣਾ ਆਕਦ) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ                           

• ਆਪਣ ੇਹਾਣੀਆ ਂਨਾਲ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਕਖਡੌਕਣਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦ ੇਹੋਏ, ਿਾਰੀ ਲੈਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂ 
ਕਿਚ ਕਹੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹ?ੈ                                                                                                                                      

• ਕਿਸੇ ਦੂਜ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸੱਟ ਲਗੀ ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਦੇਖ ਿੇ ਕਚੰਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹ?ੈ                                                                          

• ਖੇਡ ਕਿਚ ਿਈ ਕਿਕਰਆਿਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਠਾ ਜੋੜਦਾ ਹ ੈ(ਗੁੱ ਡੀ ਨੰੂ ਖਾਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਫੇਰ ਸੁਲਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਬਲਾਿ ਗੱਡੀ ਕਿਚ ਰੱਖਦਾ  
ਹ,ੈ ਗੱਡੀ ਚਲਾਊਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਬਲਾਿ ਕਗਰਾਉਂਦਾ ਹ)ੈ?                                                                                           

• ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦ ੇਸ਼ੁਰ ੂਕਿਚ ਧੁਨੀਆਂ ਿੱਢਦਾ ਹ?ੈ                                                                                              

• ਦ ੋਜਾਂ ਿੱਧ ਉਚਾਰ ਖੰਡਾਂ ਜਾਂ ਬੀਟਾਂ (ਿੇ-ਲਾ, ਿੰਮ-ਪ-ੂਟਰ, ਸੇ-ਬ) ਿਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ                                        

• ਜਾਣ-ੇਪਛਾਣ ੇਛਪ ੇਹੋਏ ਲੋਗ ੋਜਾਂ ਕਚੰਨ੍ਹ  ਪਛਾਣਦਾ ਹ ੈ(ਕਜਿੇਂ, ਰੁਿਣ ਦਾ ਕਚੰਨ੍ਹ )?                                                                    

• ਜਾਣੀਆ-ਂਪਛਾਣੀਆ ਂਿਹਾਣੀਆ ਂਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹ?ੈ                                                                                   

3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ
ਕੀ ਬੱਚਾ:
• ਿੌਣ, ਿੀ, ਕਿੱਥ ੇਅਤੇ ਕਿਉਂ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲ ਸਮਝਦਾ ਹ?ੈ                                                                                               

• ਪੰਜ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਾਲੇ ਲੰਮੇ ਿਾਿ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ?ੈ                                                                                                  

• ਪੁਰਾਣੀਆ ਂਘਟਨਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਗੱਲਾਂ ਿਰਦਾ ਹੈ (ਦਾਦੀ ਦ ੇਘਰ ਦੀ ਕਿਕਜ਼ਟ, ਚਾਈਲਡ ਿੇਅਰ ਕਿਚ ਕਬਤਾਇਆ ਕਦਨ)?                      

• ਛੋਟੀਆ,ਂ ਆਸਾਨ ਿਹਾਣੀਆ ਂਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ?                                                                                                            

• ਆਪਣ ੇਮਨਪਸੰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਕਪਆਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹ?ੈ                                                                                          

• ਿਈ ਿੰਮਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਿਾਲਪਕਨਿ ਖੇਡਾਂ (ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਿਾਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਿਰਨ ਦਾ ਸਾਂਗ) ਖੇਡਦਾ ਹ?ੈ                                 

• ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਿਰਦਾ ਹ ੈਕਿ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਰਾਏ ਲੋਿ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦ ੇਹਨ?                                                          

• ਛਪੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ (ਮੇਨੂ, ਸੂਚੀਆਂ, ਕਚੰਨ੍ਹ ) ਦਾ ਿਾਰਜ ਸਮਝਦਾ ਹ?ੈ                                                                          

• ਤੁੱ ਿ ਕਮਲਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਿਾਰੀ ਜਾਂ ਕਦਲਚਸਪੀ ਕਦਖਾਉਂਦ ੇਹਨ?                                                                            

4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ
ਕੀ ਬੱਚਾ:
• ਕਤੰਨ ਜਾਂ ਿੱਧ ਿੰਮਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ (ਪੇਪਰ ਲਉ, ਉਸ ਤ ੇਤਸਿੀਰ ਬਣਾਉ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਨੰੂ ਕਦਖਾਉ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ          

• ਬਾਲਗਾਂ ਿਾਲੀ ਕਿਆਿਰਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ                                                                                                    

• ਅਰੰਭ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਾਲੀਆਂ ਿਹਾਣੀਆ ਂਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹ?ੈ                                                                                          

• ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜ ੇਬੱਕਚਆ ਂਨਾਲ ਕਮਲਿੇ ਸਿਾਲ ਹੱਲ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ                                                            

• ਹੋਰ ਕਜ਼ਆਦਾ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਿਾਲਪਕਨਿ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹ?ੈ                                                                                            

• ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਿਰਦਾ ਹ ੈਕਿ ਤਿਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਪਰਾਏ ਲੋਿ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦ ੇਹਨ?                                              

• ਸਰਲ ਤੁਿਬੰਦੀ ਿਰਦਾ ਹ(ੈਿੈਟ-ਬੈਟ)?                                                                                                                

• ਿੁਝ ਅੱਖਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਂਧੁਨੀਆ ਂਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹ ੈ(ਅੱਖਰ b ਲਈ ‘ਬਅ’ ਅਤੇ  t ਲਈ ‘ਟਅ’ ਬੋਲਦਾ ਹ)ੈ?                          



12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਕੀ ਬੱਚਾ:
• ਇੱਿ ਿੰਮ ਿਾਲੀਆਂ ਸਰਲ ਹਦਾਇਤਾਂ (ਬੈਠੋ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ                                                                              

• ਿਮਰ ੇਦ ੇਦੂਜ ੇਪਾਸ ੇਪਏ ਕਖਡੌਣ ੇਿਲ ਦੇਖਦਾ ਹ ੈਜਦ ਿੋਈ ਬਾਲਗ ਉਸ ਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ                                            

• ਕਤੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ                                                                                               

• ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇਸ਼ਾਕਰਆ ਂ(ਹੈਲੋ, ਬਾਇ ਲਈ ਹੱਥ ਕਹਲਾਉਣਾ,  ਨਾਂਹ ਿਰਨ ਲਈ ਕਸਰ ਕਹਲਾਉਣਾ) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ              

• ਆਿਾਜ਼ਾਂ, ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਿੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ਾਕਰਆ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਿ ੇਤੁਹਾਡਾ ਕਧਆਨ ਆਿਰਸ਼ਤ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ                      

• ਆਪਣ ੇਕਖਡੌਣ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਕਦਖਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱ ਿ ਿੇ ਕਲਆਉਂਦਾ ਹ?ੈ                                                                                     

• ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਕਧਆਨ ਕਖੱਚਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਮਾਸ਼ੇ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ                                                                              

• ਿਈ ਆਿਾਜ਼ਾਂ ਇਿੱਠੀਆਂ (ਅ-ਬਾ-ਡਾ ਬਾ-ਡ ੂਆ-ਬੀ) ਿੱਢਦਾ ਹ,ੈ ਕਜਿੇਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੋਿ?ੇ                                       

• ਸਾਦੀਆਂ ਤਸਿੀਰਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਚ ਕਦਲਚਸਪੀ ਕਦਖਾਉਂਦਾ ਹ?ੈ                                                                          

18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ
ਕੀ ਬੱਚਾ:
• “ਅੰਦਰ” ਅਤੇ “ਬਾਹਰ”, “ਬੰਦ” ਅਤੇ “ਚਾਲੂ” ਦ ੇਅਰਥ ਸਮਝਦਾ ਹ?ੈ                                                                       

• ਪੁੱ ਛਣ ਤ ੇਸਰੀਰ ਦ ੇਦ ੋਤੋਂ ਿੱਧ ਭਾਗਾਂ ਿਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ                                                                                     

• ਘੱਟ ੋਘੱਟ 20 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਨਰੰਤਰ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ                                                                                               

• ਸਰਲ ਸਿਾਲਾਂ (ਟੈਡੀ ਕਿਥ ੇਹ?ੈ ਇਹ ਿੀ ਹ?ੈ) ਦਾ ਜਿਾਬ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਕਰਆ ਂਨਾਲ ਕਦੰਦਾ ਹ?ੈ                                           

• ਕਖਡੌਕਣਆ ਂਦ ੇਨਾਲ ਿੋਈ ਕਿਖਾਿਾ ਿਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ (ਟੈਡੀ ਕਬਅਰ ਨੰੂ ਕਡ੍ਰੰ ਿ ਦੇਣਾ, ਿਟੋਰ ੇਨੰੂ ਹੈਟ ਬਣਾਉਣਾ) ਖੇਡਦਾ ਹ?ੈ            

• ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਚਾਰ ਿੱਖਰੀਆ ਂਕਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ (ਪ, ਬ, ਮ, ਨ, ਦ, ਗ, ਿ, ਹ) ਿੱਢਦਾ ਹ?ੈ                                                       

• ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਿੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ?                                                          

• ਇੱਿ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਤਸਿੀਰਾਂ ਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ                                                                                              

2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਤਕ
ਕੀ ਬੱਚਾ:
• ਦ ੋਿੰਮਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ (ਆਪਣਾ ਟੈਡੀ ਕਬਅਰ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਨੰੂ ਕਦਖਾਉ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ                                   

• 100 ਤੋਂ 150 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ                                                                                                          

• ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਦ ੋਸਰਿਨਾਮਾਂ (ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ, ਮੇਰਾ) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ                                                                                  

• ਛੋਟ ੇਿਾਿਾਂਸ਼ਾਂ ਕਿਚ ਦ ੋਤੋਂ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਲਾਉਂਦਾ ਹ ੈ(ਡੈਡੀ ਹੈਟ, ਟਰੱਿ ਜਾਂਦਾ)?                                              

• ਦੂਜ ੇਬੱਕਚਆ ਂਦ ੇਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਕਹੰਦਾ ਹ?ੈ                                                                                                                

• ਆਪਣ ੇਕਖਡੌਣ ੇਦੂਜੇ ਬੱਕਚਆ ਂਨੰੂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜ ੇਬੱਕਚਆ ਂਦੀਆ ਂਕਿਕਰਆਿਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ  
ਦੀ ਨਿਲ ਉਤਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਿਰ ਕਰਹਾ ਹ?ੈ                                                                                                              

• ਅਕਜਹ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਹ ੈਜ ੋਦੂਕਜਆ ਂਨੰੂ 50 ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਕਤਸ਼ਤ ਿਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦ ੇਹਨ?                                      

• ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਆਿਾਜ਼ਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਕਬਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਏ ਿੱਢਦਾ ਹ?ੈ                                                                                

• ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੰੂ ਕਸੱਧਾ ਪਿੜ ਿੇ ਪੰਨੇ ਪਲਟਦਾ ਹ?ੈ                                                                                                       

• ਿੁਝ ਿਾਲਪਕਨਿ ਖੇਡਾਂ (ਟੈਡੀ ਕਬਅਰ ਨੰੂ ਸੌਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਿਰਨਾ) ਕਦਖਾਉਂਦਾ ਹ?ੈ                                                            

• ਰੰਗੀਨ ਚਾਿ ਨਾਲ ਕਘੱਚ-ਕਮੱਚ ਿਰਦਾ ਹੈ?                                                                                                            

30 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਣ ਤਕ ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਕੀ ਬੱਚਾ:
• ਆਿਾਰ (ਿੱਡਾ/ਛੋਟਾ) ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ (ਥੋੜ੍ਹਾ/ਕਜ਼ਆਦਾ, ਹੋਰ) ਦੀਆ ਂਧਾਰਨਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ ਹ?ੈ                                                   

• ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਕਿਆਿਰਣ (ਦ ੋਕਬਸਿੁੱ ਟ, ਜਹਾਜ ਉੱਡ ਕਰਹ,ੈ ਮੈਂ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੀ) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ                                  

• 350 ਤੋਂ ਿੱਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ                                                                                                            

• ਕਿਕਰਆਿਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ (ਦੌੜ੍ਹਨਾ, ਕਗਰਾਉਣਾ, ਕਡੱਗਣਾ, ਖਾਣਾ, ਸੌਣਾ, ਜਾਣਾ ਆਕਦ) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ                           

• ਆਪਣ ੇਹਾਣੀਆ ਂਨਾਲ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਕਖਡੌਕਣਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦ ੇਹੋਏ, ਿਾਰੀ ਲੈਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂ 
ਕਿਚ ਕਹੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹ?ੈ                                                                                                                                      

• ਕਿਸੇ ਦੂਜ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸੱਟ ਲਗੀ ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਦੇਖ ਿੇ ਕਚੰਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹ?ੈ                                                                          

• ਖੇਡ ਕਿਚ ਿਈ ਕਿਕਰਆਿਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਠਾ ਜੋੜਦਾ ਹ ੈ(ਗੁੱ ਡੀ ਨੰੂ ਖਾਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਫੇਰ ਸੁਲਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਬਲਾਿ ਗੱਡੀ ਕਿਚ ਰੱਖਦਾ  
ਹ,ੈ ਗੱਡੀ ਚਲਾਊਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਬਲਾਿ ਕਗਰਾਉਂਦਾ ਹ)ੈ?                                                                                           

• ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦ ੇਸ਼ੁਰ ੂਕਿਚ ਧੁਨੀਆਂ ਿੱਢਦਾ ਹ?ੈ                                                                                              

• ਦ ੋਜਾਂ ਿੱਧ ਉਚਾਰ ਖੰਡਾਂ ਜਾਂ ਬੀਟਾਂ (ਿੇ-ਲਾ, ਿੰਮ-ਪ-ੂਟਰ, ਸੇ-ਬ) ਿਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ                                        

• ਜਾਣ-ੇਪਛਾਣ ੇਛਪ ੇਹੋਏ ਲੋਗ ੋਜਾਂ ਕਚੰਨ੍ਹ  ਪਛਾਣਦਾ ਹ ੈ(ਕਜਿੇਂ, ਰੁਿਣ ਦਾ ਕਚੰਨ੍ਹ )?                                                                    

• ਜਾਣੀਆ-ਂਪਛਾਣੀਆ ਂਿਹਾਣੀਆ ਂਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹ?ੈ                                                                                   

3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ
ਕੀ ਬੱਚਾ:
• ਿੌਣ, ਿੀ, ਕਿੱਥ ੇਅਤੇ ਕਿਉਂ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲ ਸਮਝਦਾ ਹ?ੈ                                                                                               

• ਪੰਜ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਾਲੇ ਲੰਮੇ ਿਾਿ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ?ੈ                                                                                                  

• ਪੁਰਾਣੀਆ ਂਘਟਨਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਗੱਲਾਂ ਿਰਦਾ ਹੈ (ਦਾਦੀ ਦ ੇਘਰ ਦੀ ਕਿਕਜ਼ਟ, ਚਾਈਲਡ ਿੇਅਰ ਕਿਚ ਕਬਤਾਇਆ ਕਦਨ)?                      

• ਛੋਟੀਆ,ਂ ਆਸਾਨ ਿਹਾਣੀਆ ਂਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ?                                                                                                            

• ਆਪਣ ੇਮਨਪਸੰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਕਪਆਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹ?ੈ                                                                                          

• ਿਈ ਿੰਮਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਿਾਲਪਕਨਿ ਖੇਡਾਂ (ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਿਾਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਿਰਨ ਦਾ ਸਾਂਗ) ਖੇਡਦਾ ਹ?ੈ                                 

• ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਿਰਦਾ ਹ ੈਕਿ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਰਾਏ ਲੋਿ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦ ੇਹਨ?                                                          

• ਛਪੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ (ਮੇਨੂ, ਸੂਚੀਆਂ, ਕਚੰਨ੍ਹ ) ਦਾ ਿਾਰਜ ਸਮਝਦਾ ਹ?ੈ                                                                          

• ਤੁੱ ਿ ਕਮਲਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਿਾਰੀ ਜਾਂ ਕਦਲਚਸਪੀ ਕਦਖਾਉਂਦ ੇਹਨ?                                                                            

4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ
ਕੀ ਬੱਚਾ:
• ਕਤੰਨ ਜਾਂ ਿੱਧ ਿੰਮਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ (ਪੇਪਰ ਲਉ, ਉਸ ਤ ੇਤਸਿੀਰ ਬਣਾਉ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਨੰੂ ਕਦਖਾਉ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ          

• ਬਾਲਗਾਂ ਿਾਲੀ ਕਿਆਿਰਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ                                                                                                    

• ਅਰੰਭ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਾਲੀਆਂ ਿਹਾਣੀਆ ਂਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹ?ੈ                                                                                          

• ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜ ੇਬੱਕਚਆ ਂਨਾਲ ਕਮਲਿੇ ਸਿਾਲ ਹੱਲ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ                                                            

• ਹੋਰ ਕਜ਼ਆਦਾ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਿਾਲਪਕਨਿ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹ?ੈ                                                                                            

• ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਿਰਦਾ ਹ ੈਕਿ ਤਿਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਪਰਾਏ ਲੋਿ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦ ੇਹਨ?                                              

• ਸਰਲ ਤੁਿਬੰਦੀ ਿਰਦਾ ਹ(ੈਿੈਟ-ਬੈਟ)?                                                                                                                

• ਿੁਝ ਅੱਖਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਂਧੁਨੀਆ ਂਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹ ੈ(ਅੱਖਰ b ਲਈ ‘ਬਅ’ ਅਤੇ  t ਲਈ ‘ਟਅ’ ਬੋਲਦਾ ਹ)ੈ?                          



ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੇ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਚ ਇਸ
ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰੋ। ਜਾਂਚ ਸੂਚੀਆਂ ਿਈ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਕਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਣ ਤਕ ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ? .                                                    

ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਨੰੂ 416-338-8255 ਨੰਬਰ ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ  
ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਿਲੀਕਨਿ ਕਿਚ ਸੁਣਨ ਸ਼ਿਤੀ ਦੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ 
ਤੈਅ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿੇ।

6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਣ ਤਕ
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ:

• ਉੱਚਾ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣ ਿੇ ਚੌਂਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?                                                                                                                       

• ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਕਜਧਰੋਂ ਆਿਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?                                                                                           

• ਿੱਖ ਿੱਖ ਲੋੜਾਂ (ਭੁੱ ਖ, ਥਿਾਿਟ) ਲਈ ਿੱਖ ਿੱਖ ਚੀਿਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ?                                                                                

• ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰ ਹ ਿਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਦੇ ਹੋ?                                                                              

• ਮੁਸਿੁਰਾਉਂਦਾ/ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਿੁਰਾਉਂਦੇ/ਹੱਸਦੇ ਹੋ?                                                                                       

• ਖੰਘਣ ਿਰਗੀਆਂ ਆਿਾਜ਼ਾਂ ਕਜਿੇਂ “ਅਹ, ਈਹ, ਬੂਹ” ਦੀ ਨਿਲ ਿਰਦਾ ਹੈ?                                                                     

9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਣ ਤਕ
ਕੀ ਬੱਚਾ:
• ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਿੇ ਪ੍ਰਕਤਕਿਕਰਆ ਕਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ?                                                                                                     

• ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਜਾਂ ਦਰਿਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣ ਦੀ ਆਿਾਜ਼ ਸੁਣ ਿੇ ਪ੍ਰਕਤਕਿਕਰਆ ਕਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ?                                             

• ਉਸਨੰੂ ਿੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਨਾਂਹ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ?                                                                                                      

• ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਕਰਆਂ ਰਾਹੀਂ (ਕਜਿੇਂ, ਚੁੱ ਿਣ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਰਿ)ੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਿਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ?                                   

• ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿ ਖੇਡਾਂ (ਪੀਿ-ਆ- ਬੂ) ਖੇਡਦਾ ਹੈ?                                                                                            

• ਦੂਜੇ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਿਚ ਖੁਸ਼ ਰਕਹੰਦਾ ਹੈ?                                                                                                       

• ਤੁਤਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਬਾ-ਬਾ-ਬਾ-ਬਾ” ਜਾਂ “ਡੂ-ਡੂ-ਡੂ-ਡ” ਿਰਗੀਆਂ ਆਿਾਜ਼ਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ?                                               

ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ
ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ
ਜੇ ਹੇਠਲੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਲੀ 

ਏਕਬਕਲਟੀਜ਼ ਨੰੂ 416-338-8255 ਨੰਬਹ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਕਕਸ ੇਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ.ੋ..
• ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸਦੀ ਬੋਲੀ/ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਿਾਸ ਬਾਰ ੇਕਚੰਤਾ ਹੈ।
• ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਿਤੀ ਬਾਰ ੇਕਚੰਤਾ ਹੈ।
• ਜ ੇਕਪਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਕਨਆ ਂਕਿਚ ਉਸਦੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਿੁਸ਼ਲਤਾ ਕਿਚ ਿੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਜ ੇਉਹ ਅਿਸਰ ਧੁਨੀਆ ਂਅਤੇ/ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਥੱਥਲਾਉਂਦਾ) ਹੈ।
• ਜ ੇਉਸਦੀ ਆਿਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੱਖਰੀ ਜਾਂ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
• ਕਜਸਦਾ ਖੇਡਣਾ ਜਾਂ ਸਮਾਕਜਿ ਮੇਲਜੋਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
• ਕਜਸ ਕਿਚ ਖੰਕਡਤ ਬੁੱ ਲ੍ਹ/ਤਾਲੂ, ਘੱਟ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ, PDD/ਆਤਮਿੇਂਕਦ੍ਰਤ ਰਕਹਣ, ਕਿਿਾਸ ਕਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਨਦਾਨ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ

(ਪਰ ਉਸਨੰੂ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮਲ ਰਹੀਆ ਂਹਨ)।

ਛੇਤੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਰਲੀ ਏਕਬਕਲਟੀਜ਼ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ ੋ

416-338-8255 TTY 416-338-0025

ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਰਕਜਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

tph.to/earlyabilities

ਭਰਨ ਦੀ ਕਮਤੀ: _____________________________________________________________

ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ: ________________________________________________________________

ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਕਮਤੀ: __________________________________________________________

ਭਰਨ ਿਾਲੇ ਕਿਅਿਤੀ ਦਾ ਨਾਂ: _____________________________________________________

ਸੰਪਰਿ ਲਈ ਪਤਾ: ____________________________________________________________

ਡਾਿ ਿੋਡ: _____________________  ਸ਼ਕਹਰ: _______________________________________

ਫੋਨ ਨੰਬਰ:________________________ ਿੋਈ ਦੂਜਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ. ___________________________
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1-833-575-5437 1-833-575-5437

www.surreyplace.ca




