પૂર્ણ દિવસનું દિન્ડરગાર્ણન
માતામપતા મારે પશન અને જવા્બની માગ્ણિરશ્ણિા
તમારા ્બાળિ અને તમારા મારે પૂર્ણ દિવસનું દિન્ડરગાર્ણન શરૂ િરવું એિ નવું
ઉતસાહપૂર્ણ પગલું છ.ે આ માગ્ણિરશ્ણિા પૂર્ણ દિવસના દિન્ડરગાર્ણન મવશે થો્ડી મવગતો
તમને આપે છે અને તે િેવી રીતે િામ િરે છે અને તમારા ્બાળિને તે િેવી રીતે મિિ
િરશે તેના મવશેના તમારા પશનોના જવા્બ આપે છ.ે

પૂર્ણ દિવસનું દિન્ડરગાર્ણન શું છ?
ે
સપરેમ્બર 2010માં ઓનરારીયોએ ચાર- અને પાંચ- વર્ણના ્બાળિો મારે પૂર્ણ દિવસના દિન્ડરગાર્ણનમાં ત્બકિા
શરૂ િયાાં હતા. સપરેમ્બર 2014 સુધીમાં સમગ્ર પાંતની તમામ પાથમમિ શાળાઓમાં તે લાગુ િરવામાં આવશે.
પૂર્ણ દિવસનું દિન્ડરગાર્ણન રજૂ િરે છ:ે
• શાળા મનયમમત દિવસ િરમમયાન રમત મારફતે મશક્ષર સાથે વયસત શૈક્ષમરિ િાય્ણક્રમ
• શાળાના િલાિો પહેલાં અને પછીના િાય્ણક્રમો જે શાળાના મનયમમત દિવસની પૂરત્ણ િરવા મારે તૈયાર
િરવામાં આવયાં છ.ે આ વૈિમ્પિ છે અને વાલીઓને વયાજ્બી િરોએ પૂરાં પા્ડવામાં આવે છ.ે લાયિ ઠરે
એવા પરીવારો મારે નારાિીય સહાય ઉપલબધ ્બનશે. ્બોરસ્ણ શાળાના સમય પહેલા અને પછીના િાય્ણક્રમો
વાલીઓની માગને આધારે પૂરા પા્ડશે.

મારા ્બાળિને િેવી રીતે લાભ થશે?
વત્ણમાન દિન્ડરગાર્ણન િાય્ણક્રમોની માફિ પૂર્ણ દિવસનું દિન્ડરગાર્ણન ચાર- અને પાંચ- વર્ણના ્બાળિો મારે
વૈિમ્પિ છ.ે પરંતુ સંશોધન િશા્ણવે છે િે જે ્બાળિો પૂર્ણ દિવસના દિન્ડરગાર્ણન જવા
ે પૂર્ણ દિવસના
આરંમભિ તાલીમ િાય્ણક્રમોમાં મહસસો લે છે તેઓ જીવનમાં વધુ મજ્બૂત આરંભ િરી શિે છ.ે પૂર્ણ દિવસના
દિન્ડરગાર્ણનમાં તમારા ્બાળિને આ મુજ્બ ફાયિો થશે:

• શાળામાં મજ્બૂત આરંભ
જીવનમાં વહેલાસર તાલીમનો એિ સંપૂર્ણ દિવસ તમારા ્બાળિના વાંચન, લેખન અને ગમરતની િુશળતાને
સુધારવામાં મિિ િરી શિે છે અને ભમવષયની તાલીમ મારે મજ્બૂત પાયો પૂરો પા્ડી શિે છ.ે તે તમારા અને
તમારા ્બાળિ ્બંને મારે ગ્રે્ડ 1 માં સથાનાંતરર પર સરળ ્બનાવે છ.ે જયારે શાળાની શરૂઆત ્બાળિો મારે
એિ આનંિિાયિ અનુભવ ્બને તયારે ્બાળિોનો તાલીમ પતયે ઝિાવ
વધે છે અને તેઓ શાળાના અનુભવનો
ુ
મહસસો ્બનવા વધુ તતપર ્બનશે.
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• સહપાઠી સાથે વધુ સમય
શાળાના મનયમમત દિવસ િરમમયાન તમારા ્બાળિને ્બીજા ્બાળિો સાથે હળી-મળી શિવાથી લાભ થશે અને
તે ભમવષયની સફળતા મારે જરૂરી શૈક્ષમરિ અને સામામજિ િુશળતા મવિસાવશે. શાળાના સમય પહેલા અને
પછીના િાય્ણક્રમો તમારા ્બાળિને ્બીજા ્બાળિો સાથે સુપદરમચત વાતાવરરમાં હજુ વધુ સમય આપશે.

• એિ સંપૂર્ણ અને સંિમલત દિવસ
તમારં ્બાળિ મવમવધ િાય્ણક્રમ અને સથળ પર જવાને ્બિલે સરાફ અને મમત્ો સાથે સુપદરમચત વાતાવરરમાં રહેશે.

મારા ્બાળિની તાલીમને િોર રિો
ે આપશે?
મશક્ષિો અને અલલી ચાઈ્્ડહ્ડૂ એજયુિેરસ્ણ તમારા ્બાળિને શાળાના દિવસ િરમમયાન શીખવામાં મિિ િરવા મારે સાથે મળીને િામ િરશે.
તેઓ સંભાળપૂવ્ણિ આયોજીત િાય્ણક્રમ અમલમાં મૂિશે, જે પ્ડિારરૂપ છે અને પતયેિ ્બાળિના મવિાસનાં સતર તરફ પેદરત છ.ે
િાય્ણક્રમમાં અલલી ચાઈ્્ડહ્ડૂ એજયુિેરસ્ણ અને મશક્ષિો જે પૂરિ િૌશ્યો અને અનુભવ લાવે છે તેનાથી તમારં ્બાળિ લાભ મેળવશે. પૂર્ણ
શાળાના દિવસ મારે વગ્ણખં્ડમાં ્બે યોગયતાપાપત વયાવસામયિો હોવાથી તમારા ્બાળિને વધારે વયમકતગત િાળજી અને શીખવાની વધુ તિો
મળશે.

શાળાના મનયમમત દિવસ િરમમયાન મારં ્બાળિ શું શીખશે અને શું િરશે?
તમારં ્બાળિ યુવાન શીખનારાઓને મનરીક્ષર િરવા, શોધખોળ િરવા અને વૃમ્ધ પામવા મારે મિિ િરવા મારે તૈયાર િરેલી મવમવધ પિારની
ઘરી પવૃમતિઓમાં સામેલ થશે.
સંશોધન િશા્ણવે છે િે નાનાં ્બાળિો મારે ખાસ િરીને સમસયા મનરાિરર, ભારા અને આંિ્ડાઓની િુશળતા અને સામામજિ, શારીદરિ અને
ભાવનાતમિ િુશળતાનાં ક્ષેત્ે રમત અને તાલીમ વચચે મજ્બૂત િ્ડી રહેલી છ.ે તમારં ્બાળિ તવરીત રમતોમાં મહસસો લેશે અને મશક્ષિના અને
ે
અલલી ચાઇ્્ડહ્ડૂ એજયુિરરના
માગ્ણિશ્ણન અંતગ્ણત રમત થિી વધુ માળખાગત તાલીમમાં સામેલ થશે. આ પવૃમતિઓ તમારા ્બાળિને રચનાતમિ
રીતે મવચારવા, સંશોધન અને શોધ િરવા તથા સમસયાનું મનરાિરર િરવા મારે અને મશક્ષરની અનયો સાથે આપલે િરવામાં મિિ િરશે.
્ણ વગગોમાં મશક્ષિો અને અલલી ચાઇ્્ડહ્ડૂ એજયુિરસ્ણ
ે નવા અભયાસક્રમ િસતાવેજ ્વારા માગ્ણિશ્ણન પામશે, જે તમારા
પૂર્ણ દિવસના દિન્ડરગારન
્બાળિની સામામજિ, ભાવનાતમિ, શૈક્ષમરિ અને શારીદરિ િુશળતાને મવિસાવવામાં મિિ મારે તૈયાર િરવામાં આવયા છે જે શાળા અને સમગ્ર
જીવન િરમમયાન સફળતા મારે સારો પાયો નાખે છ.ે

રમત સાથે તાલીમના ઉિાહરરો
શોધ અને તપાસ:
ઘરા ્બાળિો નાની નૌિા ્બનાવે છે અને પારીમાં મૂિે છ.ે પતયેિ ્બાળિ તેની નૌિા પારીમાં મૂિે છે અને એિ સમયે એિ છીપ નૌિામાં મૂિે
છ.ે અનય ્બાળિ સરળ ગરતરીનો ઉપયોગ િરીને મૂિવામાં આવેલા છીપની સંખયા પર ધયાન રાખવામાં મિિ િરે છ.ે મશક્ષિ અથવા અલલી
ચાઇ્્ડહ્ડૂ એજયુિરર
ે ્બાળિને નૌિા ્ડ્બે
ૂ તે પહેલાં િઇ નૌિામાં સૌથી વધુ છીપ ધરાવે છે તે શોધવા મારે અને તે અનય નૌિાઓ િરતા િેવી
રીતે અલગ છે એ અંગે મવચારવા મારે જરાવે છ.ે

સજનાતમિ
્ણ
મવચારશૈલી:
્બાળિોનું એિ નાનું જથ
ૂ તેમની ઉંચાઇ જરલો
ે
રાવર ્બનાવવાના અનેિ પયતન િરે છ.ે વારંવાર પયતન અને ક્ષમત ્વારા તેઓ શોધે છે િે
જો તેઓ રાવરનો પાયો પહોળો ્બનાવે તો તેઓ તેને ઊંચો ્બનાવી શિે છ.ે તૈયાર ઉતપાિનનું તેઓ મચત્ તૈયાર િરે છે અને પોતાનો ઉપાય
િશા્ણવવા મારે તે મચત્ પર લે્બલ મૂિે છ.ે

મનરીક્ષર અને તાલીમ:
દરસાયિલ િરેલી સામગ્રીમાંથી ્બ્ડ્ણ દફ્ડર ્બનાવયા ્બાિ, ્બાળિો તેમને તેમના વગ્ણની ્બારીની ્બહારનાં વૃક્ષ
પર મૂિે છ.ે પતયેિ દફ્ડરમાં થતી પવૃમતિનું તેઓ મનરીક્ષર િરે છે અને તેમને નોંધે છ.ે મશક્ષિ અથવા અલલી
ે
ચાઇ્્ડહ્ડૂ એજયુિેરરની સહાયથી અને તેમના પોતાના મનરીક્ષરોના આધારે િરલાિ
્બાળિો તેમના દફ્ડરમાં
સુધારો િરે છે અને પક્ષીની પવૃમતિમાં ફેરફારની અસર નોંધવા મારે તેમને પાછા ્બહાર મૂિશે.

શાળા પહેલા અને પછી મારં ્બાળિ શું શીખશે?
જો આવશયિ પમારમાં વાલીઓ રસ િાખવે તો શાળાના વર્ણ િરમમયાન િરલીિ
ે
શાળાઓ પહેલા અને પછીના શાળા
સંિમલત િાય્ણક્રમ ઓફર િરે છ.ે આ િાય્ણક્રમ શાળાના મનયમમત દિવસમાં થતી પવૃમતિઓમાં પૂરિ ્બનશે. અલલી ચાઇ્્ડહ્ડૂ
એજયુિરરની
ે
સંભાળ હેઠળ, મવદ્ાથલીઓ શાંત વાંચન સમય, જીમમાં અથવા ્બહારની પવૃમતિઓ, િોમપયુરર લે્બની મુલાિાતો, તેમજ
વગ્ણખં્ડમાં છરથી
ૂ
રમવાના સમયમાં ભાગ લેશે.
ે
જયાં વાલી તરફથી પૂરતી માગ હોય અને ્બો્ડ્ણ ક્ષમતા ધરાવતું હોય તો શાળાનાં િરલાિ
્બોરસ્ણ ઉનાળાનો સમય અને માચ્ણની રજાઓ સમહત
્ણ અનય સમયમાં િાય્ણક્રમને લં્બાવી શિે છ.ે તેઓ છ થી 12 વરના
્ણ ્બાળિોને પર િાય્ણક્રમ ઉપલબધ િરાવી શિે છ.ે
વરના
િાય્ણક્રમો વૈિમ્પિ છે અને શાળાનાં ્બો્ડ્ણ ્વારા નકિી િરવામાં આવેલી વયાજ્બી ફી પર પૂરા પા્ડવામાં આવે છ.ે વધુ મામહતી મારે તમારા
ે
સથામનિ મપમનસપાલ અથવા ્બો્ડ્ણનો સંપિ્ણ િરો. નારાિીય જરૂદરયાતના આધારે મયુમનસીપામલરી ્વારા િરલાિ
પરીવારો મારે રાહત ઉપલબધ
્બનશે.

હંુ િેવી રીતે સામેલ થઈ શિું છ?
ું
તમારા ્બાળિનાં મશક્ષરમાં તમારી સામેલગીરી તેના મશક્ષરના િરેિ ત્બકિે મહત્વની છ.ે પસતુત છે િરલાિ
ે
સરળ ઉપાયો જનાથી
ે
તમે તમારા
્બાળિને પૂર્ણ દિવસના દિન્ડરગા્ડ્ણનનો મહતિમ લાભ પાપત િરવામાં મિિ િરી શિો છો:
ે સાથે વાત િરો; ઉિાહરર
• તમે તમારા ્બાળિને રોજે િેવી રીતે મિિ િરી શિો છો તે જારવા મારે મશક્ષિ અથવા અલલી ચાઇ્્ડહ્ડૂ એજયુિરર
તરીિે તમારા ્બાળિ સમક્ષ વાંચન િરીને, તમારા ્બાળિ સાથે રમીને, અને અનય તાલીમલક્ષી પવૃમતિઓનો આનંિ ઉઠાવીને.
ે ખાતે શું િયુાં તે પૂછીને તમારા ્બાળિના મશક્ષરમાં રસ િાખવો અને શાળા અને મશક્ષરને પદરવારની
• તમારા ્બાળિે આજે પવૃમતિ િનદ્ો
વાતચીતનો એિ અગતયનો ભાગ ્બનાવો. તમે તમારા ્બાળિને દિવસ િરમમયાન તે શું શીખયા એ અંગે પર પૂછી શિો છો. ઉિાહરર તરીિે:
m

m

m

ે ખાતે તમે શું િયુાં (ઉિાહરર તરીિે, બલોકસ, રેતી, પારી, પુસતિાલય, નારિ ભજવવું)? તમે તયાં શું િયુાં?
આજે પવૃમતિ િનદ્
આજે તમારા વગ્ણમાં તમારા એિ ખાસ મુલાિાતી હતા. તેઓ િોર હતા? તેમરે શેના મવશે વાત િરી? તેમની સાથે તેઓ શું લાવયા હતા?
તમારા વગ્ણના ્બુલેરીન ્બો્ડ્ણમાં મૂિવામાં આવેલું તમારં મચત્ મેં જોયું. તમે આ િેવી રીતે ્બનાવયું એ અંગે મને જરાવો. શું િોરવું તેના મવશે
તમે િેવી રીતે નકિી િયુાં?

• માતામપતા અને પરીવારો મારે આયોમજત મામહતી ્બેઠિો અને અનય િાય્ણક્રમોમાં ભાગ લો.
• તમારા ્બાળિના શાળાના અનુભવ મવશે તમને િોઇ પશનો િે ચચંતા હોય તો તમારા ્બાળિના મશક્ષિ અથવા અલલી ચાઇ્્ડહ્ડૂ એજયુિેરર
સાથે વાત િરો.

ઓનરારીયો ્વારા પૂર્ણ દિવસનું દિન્ડરગાર્ણન શા મારે રજૂ િરવામાં આવયું છ?
ે

શું તમને વધુ પશનો છે ?

તમારા શાળાના મપમનસપાલને પૂછો તમારી શાળામાં પૂર્ણ દિવસના દિન્ડરગાર્ણન મવશે વધુ જારિારી મેળવવા મારે.
પૂર્ણ દિવસના દિન્ડરગાર્ણન મવશે વધુ જારિારી મારે અને શાળાઓની સૂમચ જોવા મારે મુલાિાત લો
www.ontario.ca/kindergarten
િૉલ િરો 1-800-387-5514 ઓનરારીયોમાં રોલ-ફ્ી અને (416) 325-2929 ઓનરારીયોની ્બહારથી અંગ્રજી
ે અને
ફ્ેંચમાં જારિારી મારે.
આ પમત્િા અને માતામપતા મવશે મવમવધ ભારામાં વધુ મામહતી અહીં શોધો: www.ontario.ca/EDUparents
સરવ્ણસઓનરારીયો મારફતે અંગ્રજી
ે અને ફ્ેંચમાં આ પમત્િાની છાપેલી નિલોનો અહીં ઓ્ડ્ણર િરો
www.ontario.ca/publications

ontario.ca/EDUparents
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