
#GetIntoSummer

10 ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ

ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰਿਆ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਿਮੀਆ ਂਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦ ੇਰਦੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਿ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜ ੇਨੂੰ ਰਮਲਣ, ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾ ਂਦ ੇਨਾਲ ਮੁੜ ਰਮਲਣ ਦਾ 
ਮੌਕਾ ਰਮਲਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਿਣ ਹੈ।  

ਸਥਾਨਕ ਪਾਿਕ ਰਵੱਚ ਜਾਦਂ ੇਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਕ ੁਮਟਿ, ਚਾਵਲ ਜਾ ਂਓਟਸ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਰਲਜਾਣਾ 
ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਿ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਦਂ ੇਹੋ ਤਾ ਂਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਦਲ-
ਪਿਚਾਵਾ ਕਿਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਿੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਸੁਝਾਅ #1: ਬੱਤਖਾ ਂਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣਾ

ਸੁਝਾਅ #2: ਤੁਰ,ੋ ਫਿਰੋ, ਰੁਕੋ!

ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਿ ਹੁੰਰਦਆ ਂਹੌਲੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਿਨ ਲਈ ਇਸ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਨੂੰ 
ਅਜ਼ਮਾਓ। ਆਪਣ ੇਬੱਰਚਆ ਂਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਿਨ ਲਈ ਬੱਸ 'ਜਾਓ' ਕਹ,ੋ ਰਿਿ ਅਚਾਨਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਵੱਚ 'ਰੁਕੋ!' 
ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰੋ।

ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਿ ਵਾਿ ਰਕਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ – ਬੱਰਚਆ ਂਨੂੰ ਵੱਰਡਆ ਂਦ ੇਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਰਸੰਗ ਕਿਨਾ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ!
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ਪਰਿਵਾਿਾ ਂਦੀ ਤੰਦਿੁਸਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ 
ਕਿਨ ਲਈ ਇਸ ਗਿਮੀ ਦ ੇਮੌਸਮ ਰਵੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਰਵੱਚ 
ਬਹੁਤ ਸਾਿੀਆ ਂਸਿਗਿਮੀਆ ਂਹੋ ਿਹੀਆ ਂਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ 
ਖੇਤਿ ਰਵੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 
Parent Club ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦ ੇਹੋ! 

ਤੁਸੀਂ ਹਿ ਰਕਸ ੇਦੀ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਿੁਸਤੀ ਰਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਲਈ, #GetIntoSummer ਆਪਣੇ 
ਪਰਿਵਾਿ ਨਾਲ ਬਾਹਿ ਰਨਕਲਣ ਲਈ ਸੰਬੰਰਧਤ ਸੁਝਾਵਾ ਂ
ਅਤੇ ਰਵਚਾਿਾ ਂਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ l ਬੱਰਚਆ ਂਨੂੰ ਿੁੱਝ ੇਿੱਖਣਾ 
ਰਪਛਲਾ ਸਾਲ ਔਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿ ਅਸੀਂ ਦੇਰਖਆ ਹੈ ਰਕ 

ਪਰਿਵਾਿ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਿਵਾਹ ਕੀਤ ੇਬਗੈਿ ਰਕ ਮੌਸਮ 
ਸਾਜ਼ਗਾਿ ਹਨ ਰਕ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ੇਦਾਿ ਖੇਡਾ ਂਅਤੇ ਖੇਡਣ ਦ ੇ
ਿਚਨਾਤਮਕ ਤਿੀਰਕਆ ਂਨਾਲ ਰਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਿਰਦਆ ਂ
ਦੇਖ ੇਗਏ ਹਨ! 

ਅਸੀਂ ਹੇਠਾ ਂਆਪਣੀਆ ਂਕੁਝ ਮਨਪਸੰਦ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦਾ 
ਸੰਗ੍ਰਫਹ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ੇ ਕਰੋ, ਅਤੇ @
ParentClubScotland ਨੂੰ Instagram ਅਤੇ 
Facebook ‘ਤੇ @ParentClubScot ਨੂੰ Twitter 
‘ਤੇ  ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੱੁਲੋ। 



ਜ ੇਧੁੱਪ ਰਨੱਕਲ ਆਈ ਹੈ (ਇਝੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ!) ਤਾ ਂਆਪਣ ੇਛੋਟੇ ਬੱਰਚਆ ਂਤੋਂ ਬਾਹਿ ਪਿਛਾਵੇਂ  
ਦਾ ਰਪੱਛਾ ਕਿਾਉਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਜ਼ੇਦਾਿ ਗਤੀਰਵਧੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਇਸ  
'ਤ ੇਛਾਲ ਮਾਿ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜਾ ਂਆਪਣ ੇਪਿਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਿਾ ਸਕਦ ੇਹਨ?

ਵਾਧੂ ਹਾਸ ੇਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਰਸਿਜਣ ਲਈ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣ ੇਹੱਥਾ ਂਅਤੇ ਉਂਗਲਾ ਂਨਾਲ  
ਪਿਛਾਵੇਂ ਨਾਲ ਆਕਾਿ ਬਣਾ ਸਕਦ ੇਹਨ - ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ, ਪੰਛੀ ਜਾ ਂਰਜਿਾਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜ ੇਗੱਤ ੇਦ ੇਬਕਸ ੇਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂ
ਨੂੰ ਰਕਸ ੇਰਦਲ ਪਿਚਾਵ ੇਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਰਵੱਚ ਬਦਲੋ – ਇੱਕ 
ਡੇਨ (ਗੁਿਾ), ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼, ਰਕਲ੍ਾ, ਜਾ ਂਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼! 
ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਿ ਕੋਈ ਜਗ੍ਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਰਕਉਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ ੇ
ਬਦਲਾਅ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੇਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਟ 
ਵੀ ਮਾਿ?ੋ 

 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਕਤ ੇਜਾ ਿਹ ੇਹੋਵੋ ਤਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਅਰਜਹੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਰਗਣਨ ਰਵੱਚ ਿੁੱਝ ੇਿੱਖ ੋਰਜਨ੍ਾ ਂ
ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖਦ ੇਹੋ - ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਲਾਲ ਕਾਿਾ,ਂ ਬੱਸਾ ਂਜਾ ਂਲਾਿੀਆ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ 
ਸਕਦ ੇਹੋ ਰਕ ਗਲੀ ਦ ੇਰਕਸ ਪਾਸ ੇਰਵਸ਼ਮ ਨੰਬਿ ਹਨ ਅਤੇ ਰਕਸ ਪਾਸ ੇਸਮ ਨੰਬਿ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਿਨ ਲਈ ਪੇਂਟ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਬੁਿਸ਼ਾ ਂਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ! ਘਿ ਰਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਚੀਜ਼ਾ ਂ
ਨਾਲ ਪੇਂਟ ਕਿਨਾ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਬਾਿ ੇਕੀ ਰਖਆਲ ਹੈ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਇੱਕ ਪੁਿਾਣਾ ਦੰਦਾ ਂਵਾਲਾ ਬੁਿਸ਼, ਕਾਟਂਾ, 
ਰਖਡੌਣਾ ਕਾਿ ਦ ੇਪਹੀਏ। ਉਨ੍ਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿ ੋਜ ੋਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਿ ਰਮਲਦੀਆ ਂਹਨ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਖੰਭ 
ਅਤੇ ਛੜੀਆ?ਂ 

ਸੁਝਾਅ #3: ਪਰਛਾਫਵਆ ਂਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ

ਸੁਝਾਅ #6: ਇੱਕ ਗੁਿਾ ਬਣਾਓ

ਸੁਝਾਅ #4: ਰਾਹ ਫਵੱਚ ਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਫਗਣੋ

ਸੁਝਾਅ #5: ਬੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਬਨਾ ਂਪੇਂਟ ਕਰੋ
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ਟ੍ੈਮਪੋਲਾਈਰਨੰਗ ਹਿ ਉਮਿ (ਵੱਡੇ ਹੁੰਦ ੇਰਵਅਕਤੀਆ ਂ
ਸਮੇਤ) ਲਈ ਆਨੰਦਮਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੂਿ ੇ
ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਰਵੱਚ ਟ੍ੈਮਪੋਲਾਈਰਨੰਗ ਕੇਂਦਿ ਮੌਜੂਦ 
ਹਨ। ਉਹ ਵਧੇਿ ੇਸਿਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਨੂੰ 
ਲਾਗ ੂਕਿਕੇ 0-3 ਦ ੇਪੱਧਿਾ ਂਦ ੇਖੇਤਿਾ ਂਰਵੱਚ ਦੁਬਾਿਾ 
ਖੁੱਲ੍ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਹਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਿ ਰਦਨ 
ਰਲਆ ਸਕਦ ੇਹਨ ਰਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਜਵਾਨਾ ਂ
ਨੂੰ ਹਿਕਤ ਕਿਰਦਆ ਂਵੇਖੋਗੇ।  

ਸੁਝਾਅ #7: ਗਰਮੀਆ ਂਫਵੱਚ ਬਸੰਤ



ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, #GetIntoSummer Parent Club 
ਤ ੇ ਸੁਝਾਵ ਅਤੇ ਫਵਚਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂparentclub.scot/
summer’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋ 
ਫਰਹਾ ਹੈ l
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ਸੁਝਾਅ #8: ਥੋੜ੍ਾ ਸੱਫਭਆਚਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ

ਸੁਝਾਅ #10: ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾਵਾਲਾ ਰਸਤਾ

ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਾ ਸਕਦ ੇਹੋ ਰਕ ਅਜਾਇਬ ਘਿ ਅਤੇ ਗੈਲਿੀਆ ਂ
ਇਨਡੋਿ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ, ਅਕਸਿ ਮੁਿਤ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥ ੇਰਕਸ ੇਦੋਸਤ ਨੂੰ ਰਮਲ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਹਾਲਾਰਂਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਉਸ ਸੱਰਭਆਚਾਿ ਦ ੇਰਵਚਾਿ 'ਤ ੇਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਾ ਹੋਵੇ,  
ਪਿ ਉਹ ਬਾਿਸ਼ ਰਵੱਚ ਬਾਹਿ ਰਕਧਿ ੇਆਪਣ ੇਦੋਸਤਾ ਂਨੂੰ ਰਮਲਣ ਦ ੇਮੌਕੇ 'ਤ ੇਜ਼ਿੂਿ ਕੁੱਦਣਗ!ੇ 
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ਸੁਝਾਅ #9: 'ਘਾਹ 'ਤ ੇਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ

ਰਕਉਂ ਨਾ ਘਿ ਦ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਿ ੋਅਤੇ ਆਪਣਾ 
ਖੁਦ ਦਾ ਛੋਟਾ ਿੁਕਾਵਟ ਵਾਲਾ ਿਸਤਾ ਬਣਾਓ? ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਸ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾ ਂਇਸ ਤਿ੍ਾ ਂਸੈੱਟ ਕਿ ੋਰਕ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੌੜ 
ਸਕਣ, ਛਾਲ ਮਾਿ ਸਕਣ ਜਾ ਂਇਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸੁੱਟ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਿਚਨਾਤਮਕ ਵੀ ਹੋ 
ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਜੇਤੂਆ ਂਲਈ ਕੁਝ ਮੈਡਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਬੋਤਲਾ ਂਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਕੇ ਬੋਰਲੰਗ ਲਈ ਿਸਤ ੇਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਿ ੋ(ਦੁਬਾਿਾ ਵਿਤੋਂ ਯੋਗ, ਸ਼ੀਸ਼ ੇਦਾ 
ਨਹੀਂ!)। ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੇਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ 
ਛੋਟਾ ਰਜਹਾ ਰਸਿਹਾਣਾ ਜਾ ਂਰਖਡੌਣਾ ਸੁੱਟ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸ ੋਰਕ ਇਸ ਨੂੰ ਰਕਵੇਂ ਸੈੱਟ 
ਕਿਨਾ ਹੈ ਤਾ ਂਰਕ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣ ੇਆਪ ਕਿ ਸਕਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਦ ੇਅਰਭਆਸ ਕਿਦ ੇ
ਸਮੇਂ ਹੋਿ ਕੰਮ ਕਿ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਿਾਵਾ ਂਅਤੇ ਭੈਣਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿ ਸਕਦ ੇਹੋ,  
ਤਾ ਂਜ ੋਛੋਰਟਆ ਂਨੂੰ ਰਦਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਰਕ ਇਸ ਨੂੰ ਰਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ। 


