د بشپړې ورځې وړکتون
د میندو او پلرونو لپاره د پوښتنې او ځواب الرښود
د بشپړې ورځې وړکتون پېلول ستاسو او ستاسو د ماشوم لپاره يو په زړه پورې
نوی ګام دی .دا الرښود به تاسو ته د بشپړې ورځې وړکتون په اړه ځينې معلومات
وړاندې کړي او که تاسو د کارونو په اړه او دا چې ستاسو له ماشوم سره به څنګه
مرسته وکړي ځينې سوالونه لرئ ،تاسو ته به ځوابونه درکړي.

د بشپړې ورځې وړکتون څه ته وايي؟
د  2010کال په سپتمبر کې ،آنتاریو د څلورو او پنځو کلنو ماشومانو لپاره د بشپړې ورځې وړکتون پیل کړ.
د  2014کال تر سپتمبر پورې به دا د ټول والیت ابتداییه ښوونځیو ته وغزول شي.
د بشپړې ورځې وړکتون څه وړاندي کوي:
• د معمولې ښوونځي ورځې په وخت کې د لوبو په ګډون د زده کړي بوختوونکی پروګرام.
• د معمولې ښوونځي ورځې د ال ښه کیدو لپاره د ښوونځې له ساعتونو څخه مخکې او ورسته جوړ شوي
پروګرامونه .دا اختیاري دي او میندو او پلرونو ته د مناسب فیس په وړاندې ورکول کیږي .د مستحقو
کورنیو لپاره مالي مرسته هم شتون لري .لیلیه به د میندو او پلرونو د غوښتنو سره سم د ښوونځې له
ساعتونو مخکې او وروسته پروګرامونه وړاندې کړي.

زما ماشوم به لدې څنګه ګټه واخلي؟
لکه د وړکتون د شته پروګرامونو په څېر ،د بشپړې ورځې وړکتون د څلورو او پنځو کلنو ماشومانو لپاره
اختیاري دی .مګر څېړنو ښودلې هغه ماشومان چې د بشپړې ورځې د وړکتون په پروګرامونو کې برخه
اخلي ،هغوی د ژوند په پیل کې یو ځواکمن ګام اخلي .ستاسو ماشوم به د بشپړې ورځې په وړکتون کې لدې
څخه ګټه واخلي:

• په ښوونځي کې يو پياوړی پېل
د ژوند په بیل کې د بشپړې ورځې زده کړه کوالی شي ستاسو د ماشوم د لوست ،لیک او ریاضي د مهارتونو
د ښه والې سره مرسته وکړي او د راتلونکو زده کړو لپاره ځواکمن بنسټ برابر کړي .دا به  1ټولګي ته
ستاسو او ستاسو د ماشوم ورتګ هم آسانه کړي .کله چې د ښوونځي پیلول یوه خوندوره تجربه وي ،نو
ماشومان زده کولو ته ال هم لیوالتیا ښیې او غواړې چې د ښوونځې په کارونو کې برخه واخلي.
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• د ټولګي له ملګرو سره زيات وخت
د ښوونځي د معمولې ورځې په وخت کې به ستاسو ماشوم وکوالی شي له نورو ماشومانو سره له ټولنیزو
اړیکو څخه ګټه واخلي او د راتلونکي بریالیتوب لپاره به اړینو تعلیمي او ټولنیزو مهارتونو ته وده ورکړي.
د ښوونځې له ساعتونو څخه مخکې او وروسته پروګرامونه به ستاسو ماشوم ته په آشنا چاپېریال کې له نورو
ماشومانو سره ال هم نور زیات وخت ورکړي.

• له ستونزې پرته او يوځای يوه ورځ
پرته لدې چې بیال بیلو ځایونو او پروګرامونو ته والړ شي ،ستاسو ماشوم به له کارکونکو او ملګرو سره په آشنا چاپیریال
کې وي.

څوک به زما د ماشوم د زده کړې مالتړ کوي؟
ښوونکي او د ماشومتوب د پیل روزونکې به یو ځای کار وکړي ترڅو د ښوونځې د ورځې په وخت کې ستاسو د ماشوم له زده کړې سره
مرسته وکړي .هغوی به هغه پروګرام تطبیق کړي چې ستونزمن کار دی او د هر یوه ماشوم د ودې د کچې د اړتیا لپاره په احتیاط سره پالن
شوی.
ستاسو ماشوم به د ماشومتوب له زیاتو مهارتونو او تجربو څخه چې د ماشومتوب د پیل ښوونکې یې پروګرام ته راوړي ګټه واخلي .د
ښوونځې د بشپړې ورځ په وخت کې په ټولګې کې د دوو مسلکي ښوونکو له شتون څخه به ستاسو ماشوم ته ال هم زیاته انفرادې پاملرنه او د
زده کړې وخت وي.

زما ماشوم به د ښوونځې په معمولې ورځ کې څه زده کړې وکړي؟
ستاسو ماشوم به په داسې زیاتو بېالبلو فعالیتونو کې برخه واخلي چې د ماشوم د زده کړې د هڅو ،موندنو او لویدلو سره د مرستې لپاره جوړ
شوي.
څېړنې ښیې چې د ماشومانو د لوبې او زده کړې تر منځ ،په ځانګړې توګه د ستونزو د حلولو ،د ژبې او شمیرلو ،او ټولنیزو ،فیزیکي او
عاطفی مهارتونو سره ځواکمن تړاو لري .ستاسو ماشوم به د ښوونکو او د ماشومتوب پیل د روزنکو تر الرښونې الندې د خپلې خوښې په
لوبو کې او نورو پالن شویو لوبو کې برخه اخلي .دغه فعالیتونه به ستاسو له ماشوم سره مرسته وکړي ترڅو په نوښتې توګه فکر وکړي،
وپلټې او وڅیړې ،ستونزې حل کړی او له نورو سره په زده کړه کې برخه واخلي.
د بشپړې ورځې د وړکتون په ټولګیو کې به ښوونکي او د ماشومتوب د پیل روزنکی د نوي نصاب د الرښونې د سند پر اساس کار وکړي،
چې ستاسو د ماشوم د ټولنیزې ،عاطفي ،علمي او فیزیکي مهارتونو د ودې لپاره او د ښوونځې او د ټول ژوند د بنسټ د ایښودلو او بریالیتوب
د مرستې لپاره جوړ شوی.

د لوبو له الرې د زده کړې بېلګې:
پلټنه او څيړنه:
څو ماشومان وړې کښتۍ جوړوي او بیا کښتی د اوبو مرکز ته راوړي .هر ماشوم خپله کښتۍ په اوبو کې ږدې او بیا یوه یوه وړه تیږه په
کښتۍ که اچوي .بل ماشوم له ساده شمیرلو څخه په ګټې اخیستلو سره وړې تیږې شمیري .ښوونکې او د ماشومتوب د پیل روزونکې له
ماشومانونو څخه پوښتې چې کومې یوې کښتۍ ډیرې تیږې وساتلې مخکې تر دې چې ډوبه شي ،او فکر وکړي چې دې کښتۍ له نورو څخه
څه توپیر درلود.

نوښتې فکر کول:
د ماشومانو یوه وړه ډله څو ځلې هڅه کوي تر څو پخپله اندازه یو منار جوړ کړي .د هڅو او غلطیو له الرې ،هغوی دا موندې چې که هغوی
د منار الندنې برخه پلنه جوړه کړي ،کوالی شي چې لوړ یې جوړ کړي .هغوی د جوړ شوي کار انځور جوړوي او د دې لپاره چې خپل د
حل الره وښیې ،خپلو انځورونو ته لیبل ورکوي.

ليدل او زده کول:
وروسته لدې چې یې له کار اخیستونکو موادو څخه د مرغیو لپاره د دانو ځایونو جوړ کړل ،ماشومان یې
بیا د خپل صنف څخه د باندې په ونه کې ږدي .هغوی د دانو په هر یوه ځای کې ترسره کیدونکي فعالیتونو
ګورې او ثبتوي .د ښوونکو او ماشوتوب د پیل روزنکو په مرسته ،او د خپلو لیدلو پر اساس ،ځینې ماشومان
د خپلو دانو ځایونه اصالح کوي او بیایې بیرته دباندې ږدې ،او بیا د مرغیو له فعالیت څخه د اصالح کولو اغیز
ګوري.

زما ماشوم به له ښوونځې څخه وړاندې او وروسته څه زده کړې وکړي؟
د مکتب د کال په وخت کې ،که په پوره اندازه میندې او پلرونه لیواله وي ،ځینې ښوونځې به له ښوونځې مخکې او وروسته
اضافې پروګرام وړاندې کړي .دا پروګرام به د ښوونځې له تر سره کیدونکې ورځنې پروګرام سره مرسته وکړي .د ماشومتوب د
پیل د روزنکو تر پاملرنې الندې ،زده کوونکې به په آرامه لوستلو ،په جمنازیوم کې دننه یا دباندې فعالیتونو کې ،د کمپیوتر البراتور ته
سفرونو ،او په تولګې کې په آزاده لوبه کې برخه واخلي.
که چیرته د میندو او پلرونو لخوا پوره غوښتنې شتون ولري او لیلیه یې ظرفیت ولري ،د مکتب ځینې لیلیې به د کال نورو وختونو ته ،پشمول
د دوبې او د مارچ د میاشتې رخصتۍ ته هم پروګرام وغزوي .کیدای شي هغوی به د شپږو او  12کلونو ماشومانو لپاره هم پروګرام برابر
کړي.
پروګرامونه اختیاري دي او د ښوونځې د لیلیې لخوا د تعین شوي فیس پر اساس وړاندې کیږي .د ال نورو معلوماتو لباره له خپل سیمیز مدیر
یا لیلیې سره اړیکه ونیسئ .د ښاروالی لۍ الرې به ځینو کورنیو ته د مالي اړتیاو پر اساس مالي مرسته برابره شي.

څنګه کوالی شم زه برخه واخلم؟
د هر هلک او انجلۍ د روزلو په هره برخه کې ستاسو د ماشوم په روزلو کې برخه اخیستنه مهمه ده .ترڅو تاسې وکوالی شئ له خپل ماشوم
سره مرسته وکړئ چې د بشپړې ورځې له وړکتون څخه ګټه واخلي ،ځینې آسانې الرې دا دي:
• له ښوونکې او د ماشومتوب د پیل له روزونکو سره خبرې وکړئ او دا وپوښتئ چې تاسو هره ورځ په کور کې له خپل ماشوم څخه څنګه
مالتړ کوالی شئ ،د بیلګې په توګه ،خپل ماشوم ته لوستل ،له خپل ماشوم سره لوبې کول ،او له نورو روزنیزو فعالیتونو څخه خوند اخیستل.
• ښوونځی او روزنه د کورنۍ د خبرو مهمه برخه وګرځوئ او د خپل ماشوم له روزلو سره لیوالتیا ښیئ .تاسو کوالی شئ له خپل ماشوم
څخه وپوښتئ چې د ورځې په وخت کې یې څه زده کړي .د بیلګې په توګه:
په کومو مرکزونو کې یې نن کار کړی (د بیلګې په توګه ،خښتې ،شګه ،اوبه ،کتابتون ،د ډرامې لوبه)؟ هلته دې څه وکړل؟
آیا کوم ځانګړی میلمه ستاسو ټولګې ته راغلی و؟ هغه څوک و؟ هغه د څه په اړه خبرې وکړي؟ له ځان سره یې څه رواړي و؟
ما ستا یو انځور ولید چې ستاسو د ټولګې د خبرونو پر تخته باندې ځړول شوي و .ما ته ووایه چې څنګه دې رسم کړ؟ څنګه دې پریکړه
وکړه چې څه رسم کړي؟
• د میندو او پلرونو او کورنیو لپاره په جوړو شویو معلوماتي جلسو او نورو غونډو کې برخه واخلئ.
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• که د خپل ماشوم د ښوونځې د تجربو په اړه هر ډول سوالونه لرئ ،د خپل ماشوم له ښوونکې یا د ماشومتوب د پیل له روزنکو سره خبرې
وکړئ.

ولې آنتاريو د بشپړې ورځې وړکتون پيل کړ؟
د نن ورځې په پیچلې نړئ کې ،زمونږ د ماشومانو لپاره روزنه تر پخوا ډیره مهمه ده .د بشپړې ورځې وړکتون داسې جوړ شوی ترڅو
ستاسو ماشوم ته په ښوونځې او ژوند کې ځواکمن پیل ورکړي .د څلورو او پنځو کلونو لپاره د بشپړې ورځې وړکتون د آنتاریو د پالن یوه
برخه ده ترڅو د پیل له روزنې او د ماشوم له ودې ،او د ښوونځې له ځواکمن سیستم جوړولو څخه مالتړ وکړي او د آنتاریو د اوږد مهاله
اقتصادي سیالی په بریا کې برخه واخلي.

په خپل ښوونځې کې د بشپړې ورځې د وړکتون د ال نورو معلوماتو په اړه د خپل ښوونځي له مدير څخه وپوښتئ.

د دې لپاره چې د بشپړې ورځې د وړکتون او د ښوونځیو د لست په اړه معلومات ترالسه کړئ ،دا ویب پاڼه وګورئ:
www.ontario.ca/kindergarten
په آنتاریو کې دې وړیا شمیرې ته  1-800-387-5514او له آنتاریو څخه دباندې دې وړیا شمیرې
 (416) 325-2929ته تیلفون وکړئ.
پدې ویب پاڼه کې د میندو او پلرونو لپاره معلومات او دا بروشور پیدا کړئ:
www.ontario.ca/EDUparents
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آیا تاسو نور سوالونه هم لرئ؟

د آنتاریو د خدماتو له الرې پدې ویب پاڼه کې  www.ontario.ca/publicationsپه انګليسي او فرانسوي ژبو
د دې بروشور د چاپې نسخو غوښتنه وکړئ.

