ਜੀ ਐਮ ਦੇ 10 ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
1. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਮੈਨੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਆਿਾਜ਼
ਸੁਣਨਾ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੰ ਤੁ ਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਿੀ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।
o ਤੁ ਹਾਨੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਮਜਬਤ ਸਬੰਧ ਬਣ ਜਾਾਂਦਾ
ਹੈ। ਮਧੁਰ ਅਿਾਜ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਵਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਾਂ, ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੰ ਖੁਸ਼ੀਆਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

2. ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਲੈਂ ਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮੈਨੰ ਲਾਡ-ਵਪਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਾਂ ਕਰੋ ਤਾਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਚਹਰੇ ਨੰ ਿੇਖ ਸਕਾਾਂ।
o ਮੈਨੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰੀ ਦੁ ਨੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕ ਬੱਵਚਆਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਗੱਲ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਸਾਨੰ ਵਸੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
o ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅਜੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਾਬ ਦੇਿਾਾਂਗਾ/ਦੇਿਾਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਮੈਂ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਚਹਰੇ ਿੱਲ ਗਹੁ ਨਾਲ ਤੱਕ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਬਾਾਂਹਾਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਾਂ ਨੰ ਵਹਲਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਾਂ। ਇਨ੍ ਾਾਂ
ਸਭ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਪਆਰ ਭਵਰਆ ਬੰਧਨ ਬਣਾ ਵਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਾਂ।

3. ਉਨ੍ ਾਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਵਦਲਚਸਪੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਮੈਨੰ ਦੱਸੋ ਵਕ ਤੁ ਹਾਨੰ ਕੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਮੈਂ ਕੀ ਮਵਹਸਸ ਕਰ ਵਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਾਂ।
o ਜੇ ਮੈਂ ਕਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱ ਲ ਦੇਖਾਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂ ਤਾਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ਸੀਂ ਮੈਨੰ ਸਮਝਦੇ
ਹੋ।

4. ਮੈਨੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
o ਿੱਡੇ ਲੋ ਕ ਗੱਲਾਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁ ਝ ਵਸੱਖਦਾ/ ਵਸੱਖਦੀ ਹਾਾਂ।
o ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਹੇਠਾਾਂ ਰੱਖ,ੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਓ ਆਪਾਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ।
o ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਨੰ ਵਧਆਨ ਨਾਲ
ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ/ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਣਨ ਿਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਿਾਲਾ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

5. ਮੈਨੂੰ ਚੂੰ ਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱ ਠੇ ਖੇਡਦੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ
o ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਕ ਅਸੀਂ ਕਖਡੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਕੱ ਠੇ
ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਕਚਹਰੇ ਬਿਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਗੱਤੇ ਦੇ ਬਕਸੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ।
o ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੇਡ ਵਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੋਿਾਾਂ ਤਾਾਂ ਮੇਰੀ ਅਗਿਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਨੰ ਮੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਦੰਦਾ ਹੈ।

o ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ੱ ਛਿ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਵਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਅਵਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਿਧੇਰੇ
ਗੱਲ ਕਰਾਾਂਗਾ/ਕਰਾਾਂਗੀ।
o ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਨਿੇਂ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਾਂ ਨੰ ਵਸੱਖਣ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਪੰਨੇ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਾਂ
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਮੈਨੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੰ ਤਸਿੀਰਾਾਂ ਿੀ ਿੇਖਣ ਵਦਓ।

6. ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ
o ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਜਾਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਵਜਿੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਾ,
ਨਹਾਉਣਾ, ਨੈ ਪੀ ਬਦਲਣਾ ਜਾਾਂ ਖਾਣਾ।
o ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਵਸੱਖਦਾ/ ਵਸੱਖਦੀ ਹਾਾਂ।

7. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਦਦਓ
o ਮੈਨੰ ਕੁ ਝ ਕਹੋ ਅਤੇ ਵਫਰ ਮੈਨੰ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਾਂ ਵਦਓ।
o ਕਝ ਵੀ ਦਬਾਰਾ ਬੋਲਿ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਆਪ੍ਿੇ ਕਦਮਾਗ ਕਵੱ ਚ 10 ਤੱਕ ਵਗਣੋ । ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਮੈਂ ਿਾਰੀ ਲੈ ਣਾ ਵਸੱਖਦਾ/ ਵਸੱਖਦੀ
ਹਾਾਂ।
o ਬੱ ਚਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਕਵਚ ਵਾਰੀ ਲੈ ਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ। ਮੇਰੀਆਾਂ ਮੁਸਕਾਨਾਾਂ, ਆਿਾਜ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਵਦੱਖਾਾਂ
ਨੰ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਮੈਂ ਿੱਡਾ/ਿੱਡੀ ਹੁੰਦਾ/ਹੁੰਦੀ ਜਾਾਂਦਾ/ਜਾਾਂਦੀ
ਹਾਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰਾਾਂਗਾ/ਕਰਾਾਂਗੀ।

8. ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦਸਖਾਓ
o ਤਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਨੰ ਦੁ ਹਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਾਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੰ ਿਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
o ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨਾ ਵਸੱਖਦਾ/ ਵਸੱਖਦੀ ਹਾਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ “ਕਾਰ” ਕਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ “ਤਸੀਂ ਕਾਰ ਨੂੁੰ ਧੱ ਕ ਰਹੇ ਹੋ”
ਜਾਂ “ਕਾਰ ਚਲਦੀ ਹੈ”।

9. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱ ਲ ਕਰ ਦਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੋਵਾਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਡਮੀ ਨੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ।ੋ
o ਡਮੀ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ।

10. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਵਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਦਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
o ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਦਮਾਗ ਨੰ ਿਧਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਨੰ ਪਵਹਲਾਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਘਰੇਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦਾ ਪਤਾ
ਹੋਿੇਗਾ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਸੱਖਾਾਂਗਾ।

