ਬਲਾਈਂਡ – ਲੋ ਅ ਵਿਜ਼ਨ ਅਰਲੀ ਇੰ ਟਰਵੈ ਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ

ਬਲਾਈਂਡ – ਲੋ ਅ ਵਿਜ਼ਨ ਅਰਲੀ ਇੰ ਟਰਵੈ ਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ

(Blind – Low Vision Early Intervention Program)

1. ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ
ਇਹ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਉਸ ਸਮੇ ਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਬੱ ਚੇ ਵਿੱ ਚ ਅੰ ਨ੍ਹੇਪਣ ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਰੈ ਜੂਏਟ-ਪੱ ਧਰ ਦੇ
ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਜ-ਕਰਤਾ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿ ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਦੇ
ਅਸਰ ਬਾਬਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।

ਓਨਟੈ ਰੀਓ ਦਾ ਬਲਾਈਂਡ – ਲੋ ਅ ਵਿਜ਼ਨ ਅਰਲੀ ਇੰ ਟਰਵੈ ਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ
(Blind – Low Vision Early Intervention Program) ਉਹਨਾਂ ਬੱ ਚਿਆਂ
ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਸੰ ਭਵ ਸ਼ੁਰੂ ਆਤ ਦੇ ਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤ�ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ
ਅੰ ਨ੍ਹੇ ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਦ੍ਰਿ ਸ਼ਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਦਾ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਕਿਰਤ ਪਰਿਵਾਰ-ਕੇ ਂ ਦਰਿਤ ਸੇ ਵਾਵਾਂ
ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱ ਲੋਂ ਫ਼ੰ ਡ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਮ ਤੋ ਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰੇ ਡ 1
ਤੱ ਕ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖੇ ਤਰੀ ਬਲਾਈਂਡ - ਲੋ ਅ ਵਿਜ਼ਨ
ਅਰਲੀ ਇੰ ਟਰਵੈ ਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ
ਤੁਹਾਡੇ ਖੇ ਤਰ ਵਿਚਲੇ ਸੇ ਵਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨਕ ਲੱ ਭਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ
ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਓ:

ontario.ca/childvision

ਇਹ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱ ਖਦੇ ਹਨ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਖੇ ਰੋ ਜ਼ਾਨਾ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਆਤੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ
ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਤਸ਼ਖੀਸ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ
ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਹੋ ਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਗਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਫੈ ਸਲੇ
ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਗਾ।
2. ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਸੇ ਵਾਵਾਂ

ਸ਼ੁਰੂ ਆਤੀ ਉਮਰ ਤੋ ਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਅੰ ਨ੍ਹੇ ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਦ੍ਰਿ ਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ
ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱ ਖਣ, ਪੜਚੋ ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇ ਂ ਦੋ ਸਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ
ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆਤ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹੈ । ਅੰ ਨ੍ਹੇ ਜਾਂ ਘੱ ਟ
ਦ੍ਰਿ ਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇ ਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰਯੋ ਗ
ਖਤਰਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਦ੍ਰਿ ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ ਵਾਸਤੇ , ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਛੋ ਹ, ਸੁਣਨਾ
ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਜਾਂ ਰਹਿੰ ਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨਾ ਬੇ ਹੱਦ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ।
ਦ੍ਰਿ ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਖੇ ਤਰ ਵਿੱ ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਪੇ ਸ਼ੇਵਰਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਜੋ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ
ਸਰਵੋ ਤਮ ਯੋ ਗਤਾ ਤੱ ਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।

·
·
·
·
·
·

ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ ਰਾਪਤ, ਸ਼ੁਰੂ ਆਤੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱ ਚ
ਅੰ ਨ੍ਹੇਪਣ/ਘੱ ਟ ਨਜ਼ਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਖੇ ਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰਨੀ ਹੈ
· ਇਰਾਦਤਨ ਹਿੱ ਲਜੁੱਲ (ਦਿਸ਼ਾਮਾਨ ਅਤੇ ਚੱ ਲਣ-ਫਿਰਨ ਯੋ ਗਤਾ)
·	ਮੋ ਟਰ ਹੁ ਨਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਪਲਟੀ ਮਾਰਨਾ, ਵਸਤੂਆਂ ਤੱ ਕ
ਪਹੁ ੰ ਚਣਾ, ਰਿੜ੍ਹ ਨਾ, ਚੱ ਲਣਾ, ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਪੜਚੋ ਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਹੱ ਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ )
·	ਰੋ ਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁ ਨਰ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਭੋ ਜਨ ਖਾਣਾ, ਕੱ ਪੜੇ
ਪਹਿਨਣਾ, ਟੋ ਆਇਲਟ ਜਾਣਾ)
·	ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਕਾਸ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਕਾਰਜ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਤਾਵਾਂ)
·	ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ
·	ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
· ਬਚੀ ਹੋ ਈ ਦ੍ਰਿ ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵੱ ਧ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਲਾਹਾ ਕਿਵੇ ਂ ਲੈ ਣਾ ਹੈ
·	ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨਾ
3. ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇ ਵਾਵਾਂ
ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਕਿਸੇ ਬਾਲ-ਸੰ ਭਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆਤੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਕੇ ਂ ਦਰ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ
ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਬਲਾਈਂਡ – ਲੋ ਅ ਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਦਾ ਅਮਲਾ ਉਸ ਕੇ ਂ ਦਰ ਵਿਖੇ
ਸ਼ੁਰੂ ਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇ ਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ ਹਾਉਣਾ ਕਿਵੇ ਂ ਹੈ ।

ਉਹਨਾਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇ ਵਾਵਾਂ
ਜੋ ਅੰ ਨ੍ਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਨਜ਼ਰ ਘੱ ਟ ਹੈ

ਹੁ ਨਰਮੰ ਦ ਪੇ ਸ਼ੇਵਰਾਂ ਕੋ ਲੋ ਂ ਸਹੀ ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਪੇ ਇਹ ਸਿੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਉਹ
ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਸਿੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ
ਵਿੱ ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਣ ਲਈ ਲੋ ੜ ਹੋ ਵੇ ਗੀ।

ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਸੇ ਵਾਵਾਂ
ਜਦ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਅੰ ਨ੍ਹੇਪਣ ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਦ੍ਰਿ ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਕਿਸੇ
ਡਾਕਟਰ, ਅੱ ਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਔਪਟੋ ਮੀਟਰਿਸਟ (optometrist), ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸੰ ਭਾਲ
ਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਬਲਾਈਂਡ – ਲੋ ਅ ਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ (Blind – Low
Vision Program) ਕੋ ਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋ ਂ ਨੇ ੜਲੇ
ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੱ ਭਣ ਲਈ ਇਸ ਬਰੌ ਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਖੋ ।
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ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ
ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਮੋ ਟੇ ਪੱ ਧਰ ਦੀਆਂ ਮੋ ਟਰ ਮੁਹਾਰਤਾਂ
ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸੋ ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸਮਾਜਕ ਮੁਹਾਰਤਾਂ
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ
ਸਵੈ ਮਦਦ

BLEED

ਬਲਾਈਂਡ – ਲੋ ਅ ਵਿਜ਼ਨ ਅਰਲੀ ਇੰ ਟਰਵੈ ਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ

ਵਿਕਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਮੀਲ-ਪੱ ਥਰ
ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਮੀਲ-ਪੱ ਥਰ, ਉਹਨਾਂ ਮੀਲ-ਪੱ ਥਰਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱ ਚ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਛੋ ਟੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰ ਗਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਜਦ ਉਹ ਵੱ ਡ�ੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਚਿੰ ਨ੍ ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲ
ਇਹਨਾਂ ਮੀਲ-ਪੱ ਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਈ ਸ਼ੰ ਕੇ ਹਨ ਤਾਂ
ਤੁਰੰ ਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ।
ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿ ਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਈ ਸ਼ੰ ਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ । ਜਿੰ ਨੀ
ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱ ਸਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਓਨੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ
ਉਹ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਸਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵੋ ਤਮ ਮੌ ਕੇ
ਲਈ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।

6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱ ਕ

· ਜਦ ਜਾਗਦਾ ਹੋ ਵੇ ਤਾਂ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਵੱ ਲ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਗਾਕੇ ਦੇ ਖਦਾ ਹੈ
· ਤੇ ਜ਼ ਰੋ ਸ਼ਨੀਆਂ /ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱ ਲ ਥੋ ੜਹੇ੍ ਸਮੇ ਂ ਲਈ ਦੇ ਖਦਾ ਹੈ
· ਰੋ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰ ਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋ ਂ ਪਲਕਾਂ ਝਪਕਦਾ ਹੈ
· ਅੱ ਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰ ਇਕੱ ਠੇ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱ ਕ

· ਅੱ ਖਾਂ ਇੱ ਕ ਵਸਤੂ ਤੋ ਂ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਤੱ ਕ ਝਾਤ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ
· ਅੱ ਖਾਂ ਕਿਸੇ ਚੱ ਲ ਰਹੀ ਵਸਤੂ/ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਿੱ ਛਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
· ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਤਾ ਦੇ ਚੇ ਹਰੇ 'ਤੇ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਗਾਕੇ ਦੇ ਖਦਾ ਹੈ
· ਹੱ ਥਾਂ ਅਤੇ ਭੋ ਜਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ

6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱ ਕ

· ਅੱ ਖਾਂ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
· ਅੱ ਖਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋ ਤਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
· ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਝਪਟਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁ ੰ ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ
· ਵਧੇ ਰੇ ਦੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ
· ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਹੱ ਸਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਹੱ ਸਦੇ ਦੇ ਖਦਾ ਹੈ

12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱ ਕ

· ਜਦ ਵਸਤੂਆਂ ਨੱਕ ਦੇ ਕੋ ਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱ ਖਾਂ ਅੰ ਦਰ ਵੱ ਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
· ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਰੇ ਲੰ ਬੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਮਿਆਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਖਦਾ
ਹੈ
· ਡੇ ਗੇ ਹੋ ਏ ਖਿਡੌ ਣੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
· ਦ੍ਰਿ ਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ
· ਪਸੰ ਦੀਦਾ ਖਿਡੌ ਣੇ ਵੱ ਲ ਰੀਂਗਦਾ ਹੈ

2 ਸਾਲਾਂ ਤੱ ਕ

· ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁ ੰ ਚਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ ਸੇ ਧ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ
· ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱ ਚ ਸਰਲ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ
· ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਵੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
· ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱ ਲ ਸੰ ਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
· ਪੈਦਲ ਚੱ ਲਦੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇ ਂ ਦੇ ਖਦਾ/ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱ ਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ

ਜਦ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ , ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਂਦੇ ਹਨ:
6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱ ਕ

· ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ ਦੇ ਖਣਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ
·	ਚਮਕੀਲੇ ਰੰ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਖਿਡੌ ਣਿਆਂ ਵੱ ਲ ਦੇ ਖਣਾ
· ਪਰਾਵਰਤਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱ ਲ ਦੇ ਖਣਾ (ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ )
· ਸਰਲ ਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫੈ ਦ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੋ ਬਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇ ਖਣਾ
·	ਚੱ ਲ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇ ਖਣਾ

3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱ ਕ

· ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ
· ਇੱ ਕ ਪਾਸੇ ਤੋ ਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਖਿਡੌ ਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇ ਖਣਾ
· ਆਪਣੇ ਪੰ ਘੂੜਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱ ਲ ਦੇ ਖਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁ ੰ ਚਣਾ
·	ਚਮਕੀਲੇ ਰੰ ਗਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਵੰ ਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇ ਡਦਾ ਹੈ
· ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱ ਕ

· ਕਿਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਵੱ ਲ ਦੇ ਖਣਾ
· ਦੋ ਪਸੰ ਦੀਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱ ਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱ ਛੇ ਦੇ ਖਣਾ
· ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰ ਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋ ਂ ਦੇ ਖਣਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ, ਫਰਸ਼, ਹੋ ਰ
ਫਰਨੀਚਰ)
· ਉਹ ਖਿਡੌ ਣੇ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵੰ ਨਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖਿਡੌ ਣੇ ਜੋ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ
ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, “ਜੈ ਕ ਇਨ ਦਾ ਬਾਕਸ”)
· “ਪੀਕ-ਆ-ਬੂ” ਗੇ ਮਾਂ ਖੇ ਡਣਾ

12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱ ਕ

· ਡੱ ਬਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਖਿਡੌ ਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣਾ (ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵੀ)
· ਵਿਭਿੰ ਨ ਆਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱ ਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇ ਡਣਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ
ਸਟੈ ਕਿੰਗ ਰਿੰ ਗਜ਼, ਨੈ ਸਟਿੰ ਗ ਕੱ ਪ, ਬਲਾਕ)
· ਮੋਟੇ ਗੱ ਤ�ੇ ਦੇ ਪੰ ਨਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋ ਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਰਲ ਰੰ ਗਦਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਤੇ
ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ
· ਖਿਡੌ ਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਟਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਜਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਘੁੰਮਾਉਣਾ
· ਕਿਸੇ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇ ਖਣਾ
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· ਸਰਲ ਦ੍ਰਿ ਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਾ
· ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈ ਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਫੋ ਟੋਗਰਾਫ ਦੇ ਖਣਾ
· ਸਰਲ ਬੋ ਰਡ ਪਹੇ ਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇ ਡਣਾ
· ਖੇ ਡਣ ਲਈ ਅਤੇ ਟਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨਾ
· ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇ ਖਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਸਟੋ ਰ, ਪਾਰਕ, ਲਾਇਬਰੇ ਰੀ ਵੱ ਲ
ਚੱ ਕਰ ਲਾਉਣੇ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ
ਰੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿ ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ , ਕਿਉਂਕ�ਿ
ਕਿਸੇ ਸਮੱ ਸਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱ ਚ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੰ ਬੀ-ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ
ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋ ਈ ਲੱ ਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਤੁਰੰ ਤ ਗੱ ਲ
ਕਰੋ :
· ਸੁੱਜੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇ ਪੜੀਦਾਰ ਪਲਕਾਂ
· ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱ ਤ�ੇ ਜਾਂ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਗੰ ਢਾਂ, ਫੋ ੜੇ ਜਾਂ ਗੁਹਾਰਨੀ
· ਲਟਕਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ
· ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱ ਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ
· ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱ ਕ ਅੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਖਦਾ ਜਾਂ ਪਿੱ ਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
· ਪੁਤਲੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਧੁੰਦਲਾਪਣ ਜਾਂ ਸਫੈ ਦ ਦਿੱ ਖ
· ਅੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ “ਘੁੰਮਾਉਣਾ” “ਫੇ ਰਨਾ” ਜਾਂ “ਝਟਕੇ ਦਾਰ” ਹਰਕਤਾਂ
ਅੱ ਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇ -ਮੇ ਲਤਾ (ਅੱ ਖਾਂ ਦਾ ਪਲਟਣਾ ਜਾਂ ਅੱ ਖਾਂ ਦਾ ਕਰਾਸ ਕਰਨਾ)
· ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਲਮੇ ਲ-ਯੁਕਤ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ
· ਵਸਤੂਆਂ ਵੱ ਲ ਦੇ ਖਦੇ ਸਮੇ ਂ ਇੱ ਕ ਅੱ ਖ ਦਾ ਖਿਸਕ ਜਾਣਾ
· ਵਸਤੂਆਂ ਵੱ ਲ ਦੇ ਖਦੇ ਸਮੇ ਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਣਾ ਜਾਂ ਟੇ ਢਾ ਕਰਨਾ
· ਵਸਤੂਆਂ ਵੱ ਲ ਦੇ ਖਦੇ ਸਮੇ ਂ ਟੀਰਾ ਝਾਕਣਾ, ਇੱ ਕ ਅੱ ਖ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਢਕ ਲੈ ਣਾ
· ਨਾ ਰੋ ਂਦੇ ਸਮੇ ਂ ਹੱ ਦੋ ਂ ਵੱ ਧ ਹੰ ਝੂ ਨਿਕਲਣੇ
· ਹੱ ਦੋ ਂ ਵੱ ਧ ਪਲਕਾਂ ਝਪਕਣਾ ਜਾਂ ਟੀਰ ਕੱ ਢਣਾ
· ਅੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱ ਦੋ ਂ ਵੱ ਧ ਰਗੜਨਾ ਜਾਂ ਛੂਹਣਾ
· ਚਮਕਦਾਰ ਰੋ ਸ਼ਨੀਆਂ ਤੋ ਂ ਬਚਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰ ਤੀ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ

