موسیقی اور ایسی کتابیں بھی ہیں جنہیں آپ
سن سکتے ہیں۔
ہم آپ کو اپنی پسند کی چیز ،ساتھ ہی ایسی
چیزیں بھی تالش کرنے میں مدد کریں گے جن
کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ
موجود ہیں۔ الئبریری سے مستعار لینا
بالمعاوضہ ہے۔

آپ کی زبان اور آپ کی اپنی آواز…
…وہ بہترین چیزیں ہیں جو آپ اپنے چھوٹے
بچے کو دے سکتے ہیں۔

الئبریری میں آپ کا استقبال ہے!

نظم اور اشعار پڑھیں۔ اپنی آبائی زبان میں
گائیں اور سنائیں۔ آپ کا بچہ جب گیت اور
کہانیاں سنے گا تو وہ بولنا اور متعدد الفاظ کو
زیادہ آسانی سے استعمال کرنا سیکھے گا۔
جب بچہ اپنی زبان سیکھ لیتا ہے تو ،اس کے
لیے دوسری زبانیں سیکھنا آسان ہوجائے گا۔
الئبریری میں بچوں ساتھ ہی بالغوں کے لیے
متعدد زبانوں میں کتابیں ہیں۔ وہاں تصویر
والی کتابیں ،نظمیں ،ایڈونچر اور غیر افسانوی
کتابیں موجود ہیں۔ ساتھ ہی وہاں فلمیں،
موسیقی اور ایسی کتابیں بھی ہیں جنہیں آپ
سن سکتے ہیں۔
آپ کی زبان اور آپ کی اپنی آواز…
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کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ
ستزبعاانر ملییںنا
مو نجظومداوہری اں۔
سیےآبامئی
ی اپن
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…وہ بہترین چیزیں ہیں جو آپ اپنے چھوٹے
بچے کو دے سکتے ہیں۔
نظم اور اشعار پڑھیں۔ اپنی آبائی زبان میں
گائیں اور سنائیں۔ آپ کا بچہ جب گیت اور
کہانیاں سنے گا تو وہ بولنا اور متعدد الفاظ کو
زیادہ آسانی سے استعمال کرنا سیکھے گا۔
جب بچہ اپنی زبان سیکھ لیتا ہے تو ،اس کے
لیے دوسری زبانیں سیکھنا آسان ہوجائے گا۔
الئبریری میں بچوں ساتھ ہی بالغوں کے لیے
متعدد زبانوں میں کتابیں ہیں۔ وہاں تصویر
آپ کی زبان اور آپ کی اپنی آواز…
والی کتابیں ،نظمیں ،ایڈونچر اور غیر افسانوی
کتابیں موجود ہیں۔ ساتھ ہی وہاں فلمیں،
…وہ بہترین چیزیں ہیں جو آپ اپنے چھوٹے
موسیقی اور ایسی کتابیں بھی ہیں جنہیں آپ
بچے کو دے سکتے ہیں۔
سن سکتے ہیں۔
نظم اور اشعار پڑھیں۔ اپنی آبائی زبان میں
ہم آپ کو اپنی پسند کی چیز ،ساتھ ہی ایسی
گائیں اور سنائیں۔ آپ کا بچہ جب گیت اور
چیزیں بھی تالش کرنے میں مدد کریں گے جن
کہانیاں سنے گا تو وہ بولنا اور متعدد الفاظ کو
کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ
زیادہ آسانی سے استعمال کرنا سیکھے گا۔
موجود ہیں۔ الئبریری سے مستعار لینا
جب بچہ اپنی زبان سیکھ لیتا ہے تو ،اس کے
بالمعاوضہ ہے۔
لیے دوسری زبانیں سیکھنا آسان ہوجائے گا۔

الئبریری میں آپ کا استقبال ہے!
الئبریری میں بچوں ساتھ ہی بالغوں کے لیے
متعدد زبانوں میں کتابیں ہیں۔ وہاں تصویر
والی کتابیں ،نظمیں ،ایڈونچر اور غیر افسانوی
کتابیں موجود ہیں۔ ساتھ ہی وہاں فلمیں،
موسیقی اور ایسی کتابیں بھی ہیں جنہیں آپ
سن سکتے ہیں۔
ہم آپ کو اپنی پسند کی چیز ،ساتھ ہی ایسی
چیزیں بھی تالش کرنے میں مدد کریں گے جن

