সম্পূর্ণ-দিনের দিণ্ডারগডান্্ণে
দপেডা-িডােডানির জন্য প্রন্ডাতিনর দেনি্ণদশিডা
সম্পূর্ণ-দিনের দিণ্ডারগডান্্ণে শুরু িরডা এিদ্ উনতিজেডাপপূর্ণ েেুে
পিনক্প - আপেডার দশশুর জন্য এবং আপেডার জন্য। এই
দেনি্ণদশিডানে আপদে সম্পূর্ণ-দিনের দিণ্ডারগডান্্ণে সম্বনধে দবশি
দববরর পডানবে এবং এ্ডা িী ভডানব িডাজ িনর এবং িী ভডানব
আপেডার দশশুনি সডাহডাে্য িরনে পডানর সস দবষনয় আপেডার সিডাে
প্র্ থডািনে েডার উতিরও পডানবে।
সম্পূর্ণ-দিনের দিণ্ডারগডান্্ণে িী?
২০১০ সডানে সসনটেম্বনর অণ্ডাদরওনে চডার এবং পডাঁচ বছর বয়সীনির জন্য এিদ্
সম্পূর্ণ দিনের দিণ্ডারগডান্্ণে এর ব্যবস্ডা িরডা হনয়নছ। ২০১৪ সডানে সসনটেম্বর েডাগডাি,
এদ্ প্রনিশ জুন়ে সব প্রডাথদিি দবি্যডােনয় ছদ়েনয় সিওয়ডা হনব।
সম্পূর্ণ-দিনের দিণ্ডারগডান্্ণে প্রিডাে িনর:
• এিদ্ আগ্রহ-উদ্ীপি, দশক্ডািপূেি িি্ণসপূদচ সেখডানে দেয়দিে স্ুে দিবনসর িন্্যই
সখেডার িডা্্যনি সশখডার ব্যবস্ডা থডািনব
• স্ুনের সিনয়র আনগ এবং পনরর িি্ণসপূদচগুদেনি দেয়দিে স্ুে দিবনসর সম্পূরি
দহনসনব তেদর িরডা হনয়নছ। এইগুদে ঐদছিি এবং েুদতিসম্মে হডানর এগুদে দপেডািডােডার িডানছ েভ্য িরডা হয়। সেসব পদরবডার সেডাগ্য বনে গর্য হনব েডানির অনুিডাে
সিওয়ডা হনব। দপেডা-িডােডার িডাদবর দভদতিনে স্ুনের সিনয়র প্রডারনভে এবং পনর সবডার্ণ
িি্ণসপূদচ প্রিডাে িনর।

আিডার দশশু িীভডানব উপিৃে হনব?
বে্ণিডানে চডােু আনছ এিে দিণ্ডারগডান্্ণে িি্ণসপূদচর িে, সম্পূর্ণ দিনের দিণ্ডারগডান্্ণে চডার
এবং পডাঁচ বছনরর দশশুনির জন্য ঐদছিি। দিন্তু গনবষরডায় সিখডা সগনছ সে দশশুরডা সম্পূর্ণ
দিবনসর প্রডারদভেি দশক্ডা িি্ণ সপূদচনে অংশ সেয়- সেিে সম্পূর্ণ দিনের দিণ্ডারগডান্্ণেেডানির জীবনের সপূচেডাদ্ আরও শদতিশডােী হয়। সম্পূর্ণ দিনের দিণ্ডারগডান্্ণে-এ আপেডার
দশশুর দেম্নদেদখে উপিডার হনব:

• স্ুনে এিদ্ আরও শদতিশডােী সপূচেডা
জীবনের শুরুনে সম্পূর্ণ দিবনসর দশক্ডাগ্রহনর অভ্যস্ত হনে আপেডার দশশুর প়েডা, সেখডা
এবং গদরনের িক্েডাগুদের উন্নদে ঘ্নব এবং েডার ভদবষ্যনের প়েডানশডােডার িৃঢ় দভে
তেদর হনব। এছডা়েডাও এর ফনে আপেডার এবং আপেডার দশশুর পনক্ সগ্রর ১-এ উতিরর
সহজের হনব। েখে স্ুনের সপূচেডাদ্ এিদ্ উপনভডাগ্য অদভজ্ঞেডা হয়, েখে দশশুরডা
আরও দশখনে চডায় এবং স্ুনের অদভজ্ঞেডার অঙ্গ হনে আগ্রহী সবডা্ িনর।
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• ক্ডানসর বধেুনির সনঙ্গ আরও সিয় িডা্ডানেডা
দেয়দিে স্ুে দিবনস আপেডার দশশু অন্যডান্য দশশুনির সনঙ্গ সডািডাদজি সিেডানিশডা
িনর এবং ভদবষ্যনের সডাফনে্যর জন্য প্রনয়ডাজেীয় পঠেপডাঠনের এবং সডািডাদজি
িক্েডাগুদের উন্নদে ঘ্ডানেডার িডা্্যনি উপিৃে হনব। স্ুনের সিনয়র আনগর এবং পনরর
িি্ণসপূদচগুদে আপেডার দশশুনি এিদ্ পদরদচে পদরনবনশ অন্যডান্য দশশুনির সনঙ্গ সিয়
অদেবডাদহে িরনে সিনব।

• এিদ্ ্ডারডাবডাদহি এবং সংগদঠে দিে
আপেডার দশশু স্ুনের িি্ণী এবং বধেুবডাধেবনির সনঙ্গ পদরদচে পডাদরপডাদশ্্ণনি থডািনব, েডানি দবদভন্ন স্ডানের
িন্্য সঘডারডানফরডা িরনে হনব েডা।

সি আিডার দশশুর দশক্ডানি সডাহডাে্য িরনব?
স্ুে দিবস চেডািডােীে দশক্ি-দশদক্িডা এবং তশশনবর সপূচেডার দশক্ডািডােিডারীরডা এিসনঙ্গ িডাজ িনর আপেডার
দশশুনি দশখনে সডাহডাে্য িরনব। েডাঁরডা প্রদেদ্ দশশুর অগ্রগদের পে্ণডানয়র সনঙ্গ িডােডােসই এিদ্ সেননে
পদরিদপিে িি্ণসপূদচর বডাস্তব রূপডায়র িরডার চ্যডানেঞ্জ গ্রহর িরনবে।
তশশনবর সপূচেডার দশক্ডািডােিডারী এবং দশক্ি -দশদক্িডার পডারস্পদরি অনুপপূরি িক্েডা এবং অদভজ্ঞেডা সথনি
আপেডার দশশু উপিৃে হনব। সম্পূর্ণ স্ুে দিবনস সেনহেু সরেরীিনক্ দু'জে সেডাগ্যেডাসম্ন্ন সপশডািডার িি্ণী
থডািনবে, েডাই আপেডার দশশু অদ্িের ব্যদতিগে িনেডানেডাগ এবং সশখডার সুনেডাগ েডাভ িরনব।

দেয়দিে স্ুে দিবনসর িন্্য আিডার দশশু িী দশখনব এবং িরনব?
অপিবয়সী দশক্ডাথ্ণীনির খদেনয় সিখনে, আদবষ্ডার িরনে এবং সবন়ে উঠনে সডাহডাে্য িরডার জন্য দবনশষভডানব
তেদর এিে দবদভন্ন ্রনের বহুসংখ্যি দরিয়ডািেডানপর সনঙ্গ আপেডার দশশু েুতি হনব।
গনবষরডায় সিখডা সগনছ সে সছডা্ দশশুনির সক্নরে সখেডা এবং সশখডার িন্্য দেদব়ে সম্ি্ণ আনছ, দবনশষে
সিস্ডার সিডা্ডাে, ভডাষডা এবং সংখ্যডার িক্েডা এবং সডািডাদজি, শডারীদরি ও িডােদসি িক্েডার সক্নরে। আপেডার
দশশু স্বেঃস্পূে্ণভডানব সখেডা্পূেডায় সেিে অংশ সেনব সেিেই সখেডার িডা্্যনি আরও দেদি্ণষ্ট িডাঠডানিডাদভদতিি
দশক্ডা েডাভ িরনব, দশক্ি-দশদক্িডা এবং তশশনবর প্রডারনভের দশক্ডািডােডানির উপনিশ অনুসরর িনর। এই
দরিয়ডািেডাপগুদে আপেডার দশশুনি সৃদষ্টশীে দচন্ডা ভডাবেডা িরনে, খদেনয় সিখনে এবং অনুসধেডাে িরনে,
সিস্ডার সিডা্ডাে িরনে এবং অন্যনির সনঙ্গ দশক্ডার আিডাে প্রিডাে িরনে সডাহডাে্য িরনব।
সম্পূর্ণ দিনের দিণ্ডারগডান্্ণে ক্ডানস দশক্ি-দশদক্িডা এবং তশশনবর প্রডারনভের দশক্ডািডােডানির দিশডাদর হনব েেুে
পডাঠরিি সম্দি্ণে এিদ্ েদথ েডা আপেডার দশশুর সডািডাদজি, িডােদসি, প়েডানশডােডা এবং শডারীদরি িক্েডার
উন্নদেনে সডাহডাে্য িরডার জন্য তেদর এবং েডা স্ুে এবং সডারডা জীবে ্নর দশশুনি এিদ্ িৃঢ় দভদতির ওপর
প্রদেদঠিে িরনব।

সখেডার িডা্্যনি দশক্ডাগ্রহনরর উিডাহরর
আদবষ্ডার এবং অনুসধেডাে:
অনেি দশশু সছডা্ সেৌিডার েিশডা তেদর িনর এবং সসগুদেনি জে সিন্রে দেনয় আনস।
প্রনে্যি দশশু েডার সেৌিডাদ্নি জনে ভডাসডায় এবং েডারপনর এিবডানর এিদ্ িনর
িদ়ে সেৌিডায় রডানখ। আনরিদ্ দশশু এিদ্ সরে দহসডাব িনষ িেগুদে িদ়ে সিওয়ডা
হে েডার দহনসব রডানখ। দশক্ি-দশদক্িডা অথবডা তশশনবর প্রডারনভের দশক্ডািডােডা
দশশুনির দজজ্ঞডাসডা িরনবে সিডান্ সেৌিডাদ্ রুনব েডাওয়ডার আনগ সবনচনয় সবদশ
সংখ্যি িদ়ে ্ডারর িনরনছ এবং সিে সসদ্ অন্য সেৌিডাগুদের সথনি আেডািডা
েডা সভনব বডার িরনে বেনবে।

সৃদষ্টশীে দচন্ডাভডাবেডা:
দশশুনির এিদ্ সছডা্ িে এিে এিদ্ গম্বুজ তেদর িরডার জন্য সবশ িনয়িবডার
সচষ্টডা িনর েডা েডানির িে েম্বডা। পরীক্ডা-দেরীক্ডা এবং ভুেত্রুদ্র িডা্্যনি েডারডা
আদবষ্ডার িনর সে েদি গম্বুনজর দেনচর দিিদ্ সবশী প্রশস্ত িরডা েডায়, েডাহনে সসদ্
আরও েম্বডা িনর তেদর িরডা েডায়। েডারডা সম্পূর্ণ দজদেসদ্র ছদব আঁনি এবং েডানির
সিডা্ডাে সিখডানেডার জন্য ছদবনে সেনবে েডাগডায়।

পে্ণনবক্র এবং দশক্ডাগ্রহর:
পুেব্ণ্যবহডানরর উপনেডাগী িরডা হনয়নছ এিে পুরনেডা দজদেস সথনি পডাদখনির খডাওয়ডানেডার পডারে তেদরর
পনর দশশুরডা সরেরীিনক্র জডােেডার বডাইনর গডানছ সসগুদেনি ্ডাঙডায়। পডাদখর খডাওয়ডার প্রদেদ্ পডানরের
দরিয়ডািেডাপ েডারডা পে্ণনবক্র িনর ও েদথভুতি িনর। দশক্ি-দশদক্িডা এবং তশশনবর প্রডারনভের দশক্ডািডােডার
সডাহডাে্য দেনয় এবং েডানির দেনজনির পে্ণনবক্নরর ওপর দভদতি িনর সিডানেডা সিডানেডা দশশু পডাদখর খডাওয়ডার
পডানরের পদরবে্ণে িনর এবং আবডার সসগুদেনি বডাইনর সরনখ এনস সিনখ সে এই পদরবে্ণে পডাদখনির
দরিয়ডািেডানপ সিডানেডা সিডানেডা বিে ঘ্ডানে পডানর দি েডা।

স্ুনের আনগ এবং পনর আিডার দশশু িী দশখনব এবং িরনব?
েদি েনথষ্ট সংখ্যি দপেডা-িডােডা আগ্রহী হে, েডাহনে স্ুে বষ্ণ চেডািডােীে, সিডানেডা সিডানেডা স্ুনে, স্ুনের আনগ
এবং পনর, সংহে িি্ণসপূদচর ব্যবস্ডা িরডা হনব। দেয়দিে স্ুে দিবনসর িন্্য েডা ঘন্ এই িি্ণসপূদচ েডার সম্পূরি
দহনসনব িডাজ িরনব। তশশনবর প্রডারনভের সিডাে দশক্ডািডােডার অ্ীে েননে আপেডার দশশু দেদরদবদেনে প়েডার সিয়
পডানব, দজিনেদসয়ডাি-এ অথবডা বডাইনরর দরিয়ডািেডানপ েুতি হওয়ডার এবং সরেরীিনক্ স্বডা্ীেভডানব সখেডার সুনেডাগ
পডানব।
সেখডানে দপেডা-িডােডার িডাছ সথনি েনথষ্ট িডাদব এনসনছ এবং সবডার্ণ এর সডািথ্ণ্য আনছ, সসখডানে দিছু স্ুেনবডার্ণ
বছনরর অন্যডান্য সিনয় গ্রীনমের এবং িডানচ্ণর ছুদ্র সিনয়র িন্্য িি্ণসপূদচ বডা়েডানে পডানর। েডারডা ছয় সথনি ১২
বছর বয়সী দশশুনির জন্য িি্ণসপূদচ তেদর িরনে পডানর।
িি্ণসপূদচগুদে ঐদছিি এবং স্ুে সবডার্ণ দে্্ণডাদরে েুদতিসম্মে হডানর সসগুদে প্রিডাে িরডা হনব। আরও দবস্তডাদরে
েনথ্যর জন্য স্ডােীয় দপ্রদসিপডাে অথবডা সবডার্ণ এর সনঙ্গ সেডাগডানেডাগ িরুে। আদথ্ণি প্রনয়ডাজনের দেদরনখ সিডানেডা
সিডানেডা পদরবডারনি পুরসভডার িডা্্যনি অথ্ণ সডাহডাে্য সিওয়ডা হনে পডানর।

আদি িীভডানব েুতি হনে পডাদর?
আপেডার দশশুর দশক্ডার প্রদেদ্ পে্ণডানয় আপেডার েুতি থডািডা গুরুত্বপপূর্ণ। সম্পূর্ণ দিনের দিণ্ডারগডান্্ণে এর সুদব্ডা
েে্ডা সভেব সদ্্যবহডার িরনে দশশুনি সডাহডাে্য িরডার জন্য আপেডানি এখডানে িনয়িদ্ সরে উপডানয়র িথডা বেডা
হে:
• দশক্ি-দশদক্িডা এবং তশশনবর প্রডারনভের দশক্ডািডােডানির সনঙ্গ িথডা বেুে এবং েডাঁনির দজজ্ঞডাসডা িরুে
িীভডানব প্রদে দিে বডাদ়েনে আপদে দশশুনি সডাহডাে্য িরনে পডানরে; সেিে, দশশুনি পন়ে শুদেনয়, েডার সনঙ্গ
সখেডা িনর এবং অন্যডান্য দশক্ডািপূেি দরিয়ডািেডাপ উপনভডাগ িনর।
• স্ুে ও দশক্ডা সংরিডান্ দবষয়গুদেনি পডাদরবডাদরি িনথডাপিথনের দবষয়বস্তু িনর আপেডার দশশুর দশক্ডাগ্রহনর
উতসডাহ প্রিশ্ণে িরুে। আজনি দরিয়ডািেডাপ সিন্রে সস িী দশনখনছ বডা িী িনরনছ সস
সম্নি্ণও আপেডার দশশুনি দজজ্ঞডাসডা িরনে পডানরে। উিডাহররস্বরূপ:
আজ সিন্রে েুদি দি িডাজ িনরছ (উিডাহররস্বরূপ ব্লি, বডাদে, জে, পডাঠডাগডার,
েডা্ি িরডা )? েুদি সসখডানে দি িনরছ?
আজ সেডািডানির সরেরীনে এিজে দবনশষ পদরিশ্ণি দছনেে। দেদে সি
দছনেে? েডাঁরডা দি দবষনয় িথডা বনেদছনেে? েডাঁরডা েডাঁনির সনঙ্গ দি
এনেদছনেে?
m

m

সেডািডানির সরেরীিনক্ সেডািডার ঝুদেনয় রডাখডা বুনেদ্ে সবডানর্ণ আদি ছদবদ্ সিনখদছ। দিভডানব েুদি এদ্ তেদর
িরনে সসই সম্নি্ণ আিডায় বনেডা। দি আঁিনব দসদ্ডান্দ্ েুদি দিভডানব দেনে?
• দপেডা-িডােডা এবং পদরবডানরর জন্য আনয়ডাদজে েথ্যসভডা এবং অন্যডান্য অনুঠিডানে উপদস্ে থডাক্ে
• েদি স্ুনে আপেডার দশশুর অদভজ্ঞেডা সম্নি্ণ িনেডা প্র্ অথবডা উনদ্গ থডানি, েডাহনে আপেডার দশশুর দশক্িদশদক্িডা অথবডা তশশনবর প্রডারনভের দশক্ডািডােডার সনঙ্গ িথডা বেুে।
m

অন্ডাদরও সিে সম্পূর্ণ দিনের দিনরডারগডান্্ণে চডােু িনরনছ?

আপেডার দি আরও প্র্ আনছ?
আপেডার স্ুনের দপ্রদসিপডােনি স্ুনে সম্পূর্ণ দিনের দিণ্ডারগডান্্ণে সম্নি্ণ আরও েনথ্যর জন্য দজজ্ঞডাসডা িরুে।
সম্পূর্ণ দিনের দিণ্ডারগডান্্ণে সম্নি্ণ েথ্য সপনে এবং স্ুেগুদের এিদ্ েডাদেিডা সিখনে এই ওনয়বসডাই্ সিখুে:
www.ontario.ca/kindergarten
ইংনরদজ এবং ফরডাদস ভডাষডায় েথ্য সপনে অণ্ডাদরওনে দেঃশুল্ক সফডাে িরুে ১-৮০০-৩৮৭-৫৫১৪ এই েম্বনর অথবডা অণ্ডাদরওর
বডাইনর সথনি (৪১৬) ৩২৫-২৯২৯ এই েম্বনর।
দবদভন্ন ভডাষডায় এই পুদস্তিডা এবং আনরডা দপেডািডােডার েথ্য সপনে এই ওনয়বসডাই্ সিখুে: www.ontario.ca/EDUparents
ইংনরদজ এবং ফরডাদস ভডাষডায় এই পুদস্তিডার ছডাপডা িদপ সডাদভ্ণসঅন্ডাদরওর িডা্্যনি www.ontario.ca/publications সে
ফরিডাশ িরুে

ontario.ca/EDUparents
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