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   ہے؟ کرتا مضبوط کوی ترقی زبانی ک بچوں بکسڻارٹ ايک

 
 ہم جاننا چہتے ہيں کہ کتابيں بچوں کی زبانی ترقی کو مضبوط کرتی ہيں کہ نہيں۔  

يہ موازنہ ہم  ان بچوں ميں کرينگے جو بکسڻارٹ می شامل ہيں اور جو    ليے ہم اميد کرتے ہيں 
  ميں فالو کرسکتے ہيں۔ اس نہيں ہيں۔کہ ہم آپ کے بچے کو بکسڻارٹ کے عرسے 

 ۔ ہے رہا کر قيتحق ہي نڻريس زبان کا بچوں کےی ورسڻيوني نشيڈ ساوته

 
  سے؟يک

 :ںيہ نےيد جواب کے سواالت کچه دوران اس نے آپ

 ںيم گهر کے آپ سے آپ ہم جہاںی گيآ کال فون کو آپ مرتبا دو بعد کے کٹيپ بک ہر -
 ۔ ہوگا کا منٹ 15 ادهيز سے ادهيز ويانڻرو ہر۔ نگےيکر سوال متعالق کے کهنےييس

 سے آپ ہم جہاں) پر سيا ميا سيا اي فون( گاۓ جا ايک رابتہ سے آپ بار کيا ںيم نےيمہ -
 ۔ گے ںيپوچه ںيم بارے کے پڑهائی ک بچے

 

 خود بہ خود آپ تو گے ںيد جواب کے سوالوں سب آپ اگر
 ۔ گے ہوں شامل ںيمی کراندازی ک ڈيپ ايۓن کيا

 

 

 بنانے بہتر امکانات کےی ترقی زبان کے بچے کے آپ
 ۔ ہے کرتا شيخواہی ک سپورٹ بکسڻارٹ ےيل کے

 
 مدد ںيمی ترقی زوبانی ک کےبچے آپ عےيظر کتابوں جو کٹيپروج سايا کيا بکسڻارٹ

 ۔ ےيہ کرتا
 :ہے ہي مقصدی مجموع کا بکسڻارٹ

 ۔ںيکر سپورٹ ںيمی ترقی زوبان کو بچے اپنے اور ںيکر مزبوط کو آپ اپنے آپ -
 ۔ںيبرها سے کتابوں اريپ کا بچے اپنے -
 ۔گا ہو نسيرياکسپ ں،اچهايپره ںيکتاب کر مل ساته کے بچے اپنے آپ -
 ۔ںيکر حفزائ حوصال ںيم کرنے استعمال آفر کےی ريالءبر کوی ليفی اپن آپ -

 ںيکتاب مفت

 ںيمل مفت ںيکتاب 12 کو آپ ےيل کے کرانے شعرواتی اچه کو بچے کے آپ اور کو آپ
 ی۔گ

 ںيکتاب کو آپ کر آ گهر کے آپ نيريگا،الءبر ہو کا ماه 6 بچا کا آپ جب ںيکتاب 3 -
 ۔گے ںيد

 ںيکتاب کو آپ کر آ گهر کے آپ نيريگا،الءبر ہو کا ماه12 بچا کا آپ جب ںيکتاب 3 -
           گے ںيد

ی ريالءبر کوی مليف آپ اور کو آپ۔  گا ہو کا ماه 18 بچا کا آپ جب ںيکتاب 3 -
 ۔گاۓ جا ايد ٹيکيپ بک کيا کو آپ جہاں گاۓ جا ايک انواءٹ ںيم فنگشن

ی بيقر کے کوآپ بچوں سالہ 3 سب۔ گا ہو کا سال 3 بجا آپ جب ںيکتاب 3 -
 ۔گاۓ جا ايد ٹيکيپ بک رسےيکيڈ

       

 مرحلوں چار ان کےی ترقی زبانی ک بچے اپنے آپ کہ گاۓ بتا ٹيکنکر کو آپ نيريالءبر
 ۔    ںيہ سکتے کر مدد سےيک ںيم
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