
کتابیں شیئر کرنے سے آپ کے چھوٹے بچے کی ترقی، 
زبان اور سماجی مہارتوں میں مدد ملتی ہے۔

آپ کے بچے کو آپ کو گاتے، بات کرتے اور انہیں 
اپنی زبان میں پڑھتے سن کر واقعی فائدہ حاصل ہوگا۔

اپنی زبان میں کہانی سنانے کے لئے تصاویر کا استعمال 
کرتے ہوئے اپنے بچے کے ساتھ Bookbug بیگ سے 

کتابوں کو شیئر کریں اور ان سے لطف اندوز ہوں۔

چھ
ب ک

Bookbug کےمتعلق س

scottishbooktrust.com/bookbug-in-other-languages

Bookbug چھوٹے بچوں اور نوجوان بچوں کے لئے Scottish Book Trust  کا 
پروگرام ہے۔ 



بےبی بیگ
آپ کی ہیلتھ وزیٹر کی جانب سے جب آپ 

کا بچہ 5–3 ہفتے کا ہو۔

گلےلگانا
کتاب کا اشتراک کرنا گلےلگانےکےلیے 

بہترین وقت ہے۔ یہ آپ کے بچے کو آرام 
محسوس کروائے گا، اور بچوں کے ساتھ 

جلد سے جلد کا رابطہ انہیں پھلنے پھولنے 
میں مدد کر سکتا ہے۔

پرائمری 1 فیملی بیگ
اسکول سے جب آپ کا بچہ پی 1 میں ہو۔  

گانا یا نظم شیئر کریں
گانوں اور نظموں میں مختلف آوازیں سننے 

سے بولنے اور زبان کی ترقی میں مدد 
ملتی ہے۔ اگلےصفحے پرموجود ایک نظم 

کو ایک ساتھ پڑھیں۔

ٹوڈلر بیگ
آپ کے ہیلتھ وزیٹر سے جب آپ کا 

بچہ15–13 ماہ کا ہو۔

آرام کریں اور لطف اندوز ہوں
آپ اپنے بچے کے ساتھ کتابیں، گانے اور 
نظمیں شیئر کرنے کے لئے بہترین شخص 
ہیں! کوئی صحیح یا غلط طریقہ نہیں ہے - 
بس وہی کریں جو آپ کے لئے بہترین کام 

کرتا ہو اور ایک ساتھ لطف اٹھائیں۔

ایکسپلورر بیگ
آپ کے بچے کی نرسری یا چائلڈ مائنڈر 

سے جب وہ 3 سال کے ہوں۔

کہانی پڑھیں
اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ پڑھنا شروع 
کرنا کبھی بھی جلدی نہیں ہوتا۔ وہ آپ کی 
آواز سے محبت کرتے ہیں، اور آپ کے 
ساتھ کچھ خاص وقت کے لئے گلے ملنا 

پسند کرتے ہیں۔

Bookbug بیگزیعنی تھیلےBookbug کے اعٰلی مشورے
سکاٹ لینڈ میں ہر بچہ کتابوں کے چار مفت تھیلوں کا حقدار ہے:

گائیلک Bookbug بیگزگائیلک میں دلچسپی رکھنے والے خاندانوں کے لئے دستیاب ہیں۔
اضافی امدادی ضروریات والے بچوں کے لئے چھونے والی کتابیں دستیاب ہیں۔

Bookbug Baby Bookbug Toddler

Bookbug Explorer



Illustrations by Debi Gliori.

Scottish Book Trust is a national charity 
changing lives through reading and writing.  

We acknowledge the support of the Scottish 
Government Improving Health and Wellbeing 
Division for the continued funding of the 
Bookbug programme.

Bookbug سیشنز میں تشریف الئیں!
اپنے چھوٹے بچے کو اپنی مقامی الئبریری یا کمیونٹی وینیو پر مفت کہانی، گانے اور نظم 

کے سیشن میں الئیں۔ ہماری ویب سائٹ پر آن الئن یا مقامی سیشن تالش کریں۔

ہماری اس ویب سائٹ اور Bookbug اَیپ پرمزید گیت اور نظمیں تالش کریں۔

آج ہی نظم آزمائیں

scottishbooktrust.com/bookbug

ہماری اس ویب سائٹ پرگیت سنیں:
scottishbooktrust.com/twinkle-twinkle

چمکیلےسےچھوٹے ستارے
چمکیلےسےچھوٹے ستارے،
معلوم نہیں مجھےکون ہوتم!

دوربہت دنیا کےاوپر،
صورِت ہیراہوآکاش میں تم،

چمکیلےسےچھوٹے ستارے،
معلوم نہیں مجھےکون ہوتم!


