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ਪਰੂ ੇਦਿਨ ਿੀ ਦਿੰਡਰਗਾਰਟਨ
ਮਾਦਪਆਂ ਲਈ ਸੁਆਲ ਅਤੇ ਜੁਆਬ ਵਾਲੀ ਇਿ ਗਾਈਡ

ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਿੀ ਦਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ - ਤਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਲਈ, ਇਿ 
ਨਵਾਂ ਉਤੇਜਤ ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਿਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂ ੰਪੂਰੇ ਦਿਨ ਿੀ ਦਿੰਡਰਗਾਰਟਨ 
ਬਾਰੇ ਿੁਝ ਵੇਰਵੇ ਿੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਿੇ ਜਵਾਬ ਿੇਵੇਗੀ ਦਜਹੜੇ ਤਹਾਡੇ ਮਨ 
ਦਵਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਿਿੇ ਹਨ ਦਿ ਇਹ ਦਿਵੇਂ ਿੰਮ ਿਰਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੀ ਦਿਵੇਂ 
ਮਿਿ ਿਰੇਗੀ।

ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਿੀ ਦਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿੀ ਹੈ?
ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਚਆ ਂਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਾਲ ਸਕਲਾਂ ਚਵਚ ਪੂਰੇ 
ਚਦਨ ਦੀ ਚਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਚਮਲਦੀ ਹੈ। 

ਪੂਰੇ ਚਦਨ ਦੀ ਚਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਚਦੰਦੀ ਹੈ:
● ਦੋ ਸਾਲਾ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਜੋ ਚਕ ਚਸੱਚਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਚਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਹੈ 

ਚਜਹੜਾ ਚਕ ਬੱਚ ੇਦੇ ਚਵਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿੇਤਰਾਂ ਨੂ ੰਉਤਸ਼ਾਹ ਚਦੰਦਾ ਹੈ।
● ਅਚਜਹਾ ਮਾਹੌਲ ਚਜਹੜਾ ਸੰਬੰਧਾਂ, ਿੇਡਣ, ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁੱਛ-ਚਗੱਛ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਚਸੱਿਣ ਦੀ ਚਹਮਾਇਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
● ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਮ ਚਦਨ ਦੇ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਲਈ ਚਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਪ੍ੋਗਰਾਮ। ਇਨਾਂ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂ ੰਲੈਣਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਫੀਸਾਂ `ਤੇ ਮਾਚਪਆਂ ਨੂ ੰਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲ ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਚਿਕ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਮਾਚਪਆਂ ਦੀ 
ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। 

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰਲਾਭ ਦਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ?
ਅੱਜ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦਨੀਆ ਚਵਚ, ਪੜਾਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਚਆ ਂਲਈ ਪਚਹਲਾਂ ਚਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਚਦਨ ਦੀ ਚਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਨੂ ੰਸਕੂਲ ਅਤੇ ਚਜ਼ੰਦਗੀ ਚਵਚ ਤਕੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਚਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਗੇਤੀ ਚਸੱਚਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਚਵਕਾਸ ਚਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲ ਸਕੂਲ ਚਸਸਟਮ ਨੂ ੰਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੰਬ ੇਸਮੇਂ ਦੇ 
ਆਰਚਿਕ ਮੁਕਾਬਲਾਕਾਰੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਚਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੀ ਪਲੈਨ ਦਾ ਚਹੱਸਾ ਹੈ।

ਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਚਆ ਂਲਈ ਪੂਰੇ ਚਦਨ ਦੀ ਚਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਲੈਣਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਿੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ 
ਲਗਦਾ ਹੈ ਚਕ ਚਜਹੜੇ ਬੱਚ ੇਪੂਰੇ ਚਦਨ ਵਾਲ ਚਸੱਿਣ ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਚਵਚ ਚਹੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ – ਚਜਵੇਂ ਚਕ ਪੂਰੇ 
ਚਦਨ ਦੀ ਚਕੰਡਰਗਾਰਟਨ – ਉਹ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਚਜ਼ੰਦਗੀ ਚਵਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
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ਪੂਰੇ ਚਦਨ ਦੀ ਚਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਚਵਚ ਤਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਨੂ ੰਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ:

ਸਿੂਲ ਦਵਚ ਇਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 
ਸਾਰੇ ਬੱਚ ਸਕੂਲ ਚਵਚ ਯੋਗ, ਸਮਰੱਿ ਅਤੇ ਚਸੱਿਣ ਲਈ ਚਤਆਰ ਦਾਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਜ਼ੰਦਗੀ ਚਵਚ ਅਗੇਤੇ 

ਪੂਰੇ ਚਦਨ ਦੀ ਚਸੱਚਿਆ ਤਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਪੜ੍ਨ, ਚਲਿਣ ਅਤੇ ਚਹਸਾਬ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਚਵਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਭਚਵੱਿ ਦੀ ਚਸੱਚਿਆ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਚਨਆਦ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੋਵਾਂ ਲਈ 

ਗਰੇਡ 1 ਚਵਚ ਜਾਣ ਨੂ ੰਸੌਿਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਬੱਚਚਆ ਂਦੇ ਸਕੂਲ ਚਵਚ ਅਗੇਤੇ ਅਨਭਵ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਅਨਭਵ ਬੱਚਚਆ ਂਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਚਸਹਤ ਚਵਚ ਸੁਧਾਰ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਜ਼ੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੱਚ ੇਜੁੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਚਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 

ਉਹ ਚਸੱਿਣ ਲਈ ਪ੍ੇਚਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਨਭਵ ਦਾ ਚਹੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਚਵਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਿਲਾਸ ਿੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ 
ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਮ ਚਦਨ ਦੌਰਾਨ, ਤਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਬੱਚਚਆ ਂਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਿੁੱਲਣ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। 
ਇਹ ਤਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਉਹ ਸਮਾਚਜਕ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੁਨਰ ਚਵਕਸਤ ਕਰਨ ਚਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਜਹੜੇ ਭਚਵੱਿ ਚਵਚ ਸਕੂਲ ਚਵਚ ਅਤੇ 
ਅਗਾਂਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਚਵਚ ਚਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਤਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਨੂ ੰਜਾਣ ਮਾਹੌਲ 
ਚਵਚ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚਜ਼ਆਦਾ ਅਨਭਵ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਿੀ ਪੜ੍ਾਈ ਦਵਚ ਿੌਣ ਮਿਿ ਿਰੇਗਾ?
ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਮੁਢਲ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਅਚਧਆਪਕ ਸਕਲੀ ਚਦਨ ਦੌਰਾਨ ਤਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਚਸੱਚਿਆ ਚਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ 
ਕਰਨਗੇ। ਉਹ, ਬਹੁਤ ਚਧਆਨ ਨਾਲ ਿੇਡਣ `ਤੇ ਆਧਾਚਰਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂ ੰਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਚਕ ਹਰੇਕ ਬੱਚ ੇਦੇ ਚਵਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ 
ਲਈ ਚੁਨਤੀਜਨਕ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੁਨਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚਦਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੜਾਈ ਨੂ ੰਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਤਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੇ 
ਚਿਆਲਾ ਂਅਤੇ ਚਦਲਚਸਪੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨਗੇ।

ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਮੁਢਲ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਅਚਧਆਪਕ, ਚਦਨ ਭਰ ਬੱਚਚਆ ਂਦੇ ਵੱਿ ਵੱਿ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਚਸੱਿਣ ਦੇ ਵੱਿਰੇ ਮਾਹੌਲਾਂ ਚਵਚ ਕੰਮ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਇਕ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਚਸੱਚਿਆ ਅਤੇ ਚਵਕਾਸ ਚਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਨੂ ੰ
ਉਨਾਂ ਸਹਾਇਕ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਚਬਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਚਜਹੜੇ ਮੁਢਲ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਅਚਧਆਪਕ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਲੈ ਕੇ 
ਆਉਂਦ ੇਹਨ।

ਆਮ ਸਿੂਲ ਦਿਨ ਿੌਰਾਨ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਿੀ ਦਸੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਿਰੇਗਾ?
ਤਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚਸੱਿਣ ਦੇ ਵੱਿ ਵੱਿ ਮੌਚਕਆਂ ਚਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਚਕ ਛੋਟੇ ਚਸਿਾਂਦਰੂਆਂ ਦੀ ਿੋਜ ਕੱਢਣ, ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧਣ ਚਵਚ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਿੋਜ ਇਹ ਚਦਿਾਉਂਦੀ ਹੈ ਚਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚਚਆਂ ਲਈ ਿੇਡ ਆਧਾਚਰਤ ਅਤੇ ਪੁੱਛ-ਚਗੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਸੱਚਿਆ ਚਵਚਕਾਰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਲੰਕ ਹੈ, 
ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮੱਚਸਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅੱਿਰ ਚਗਆਨ, ਚਹਸਾਬ, ਅਤੇ ਸਮਾਚਜਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਿੇਤਰਾਂ 
ਚਵਚ। ਇਹ ਤਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਰਚਨਾਤਚਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ, ਿੋਜ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਸਮੱਚਸਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ 
ਰਲ ਕੇ ਚਸੱਿਣ ਚਵਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਪੂਰੇ ਚਦਨ ਦੀ ਚਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਚਵਚ, ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਢਲ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਅਚਧਆਪਕਾਂ ਨੂ ੰਸੇਧ 2016 ਚਕੰਡਰਗਾਰਟਨ 
ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਮੈਂਟ ਤੋਂ ਚਮਲਗੀ। ਇਹ ਤਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਅਚਜਹੇ ਸਮਾਚਜਕ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਰਚਨਾਤਚਮਕ, ਬੌਚਧਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹੁਨਰ 
ਚਵਕਸਤ ਕਰਨ ਚਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚਤਆਰ ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਹੈ ਚਜਹੜੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਚਜ਼ੰਦਗੀ ਭਰ ਚਵਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੀ 
ਬੁਚਨਆਦ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
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ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਦਸੱਖਣ ਿੀਆਂ ਉਿਾਹਰਣਾਂ

ਭਾਲ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਿਰਨਾ:
ਕਈ ਬੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਚਕਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ `ਤੇ ਚਲਆਉਂਦ ੇਹਨ। ਹਰ 

ਬੱਚਾ, ਆਪਣੀ ਚਕਸ਼ਤੀ ਨੂ ੰਪਾਣੀ ਚਵਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਫਰ ਇਕ ਸਮੇਂ ਇਕ ਚਸੱਪੀ ਚਕਸ਼ਤੀ ਚਵਚ ਰੱਿਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ 
ਬੱਚਾ ਇਕ ਸੌਿੇ ਚਹਸਾਬ ਨਾਲ ਚਸੱਪੀਆਂ ਦੀ ਚਗਣਤੀ ਰੱਿਣ ਚਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਚਧਆਪਕ ਬੱਚਚਆ ਂਨੂ ੰਇਹ ਪਤਾ 

ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਚਹੰਦਾ/ਕਚਹੰਦੀ ਹੈ ਚਕ ਡੱਬਣ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਚਕਹੜੀ ਚਕਸ਼ਤੀ ਚਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚਜ਼ਆਦਾ ਚਸੱਪੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਚਫਰ 
ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਕਚਹੰਦਾ/ਕਚਹੰਦੀ ਹੈ ਚਕ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਚਕਸ਼ਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਿਰੀ ਚਕਵੇਂ ਹੈ। 

ਰਚਨਾਦਤਮਿ ਸੋਚਣੀ:
ਬੱਚਚਆ ਂਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣ ਚਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਬੱਚ ੇਚਜੰਨਾ ਲੰਮਾ ਇਕ ਬੁਰਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕੋਚਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਚਸ਼ਸ਼ 
ਅਤੇ ਭੁੱਲ-ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਵੇਿਦੇ ਹਨ ਚਕ ਜੇ ਉਹ, ਬੁਰਜ ਦੇ ਹੇਠਲ ਚਹੱਸੇ ਨੂ ੰਚੌੜਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਉਹ ਆਪਣ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂ ੰਚਦਿਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਚਦਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਵਚ ਉਹ ਆਪਣ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਨੂ ੰਕਲਾਸ ਦੀ ਮੀਚਟੰਗ ਚਵਚ ਹੋਰ ਬੱਚਚਆ ਂਅਤੇ ਅਚਧਆਪਕਾਂ ਨੂ ੰਚਦਿਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚਕ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਚਕੱਿੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਦਸੱਖਣਾ:
ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਸਾਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂ ੰਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ, ਬੱਚ ੇਉਨਾਂ ਚਵਚ ਦਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂ ੰ
ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲ ਦਰਖ਼ਤ ਚਵਚ ਰੱਿਦੇ ਹਨ। ਉਹ, ਰੱਿੇ ਗਏ ਭਾਂਚਡਆ ਂਚੋਂ ਹਰੇਕ ਚਵਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂ ੰਵੇਿਦੇ 
ਅਤੇ ਚਰਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਮੁਢਲ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਚਧਆਪਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣ ਚਨਰੀਿਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 
`ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚ ੇਆਪਣ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲ ਭਾਂਚਡਆ ਂਚਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਿਣ ਲਈ ਚਫਰ ਬਾਹਰ ਵਾਪਸ ਰੱਿਦੇ ਹਨ ਚਕ 
ਕੀ ਇਸ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਉਤਰਨਾ ਸੌਿਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਚਜ਼ਆਦਾ ਦਾਣ ਿਾਧੇ ਹਨ। 

ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਸਿੂਲ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਿੀ ਦਸੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਿਰੇਗਾ?
ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ-ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ-ਦੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਮ ਚਦਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਢਲ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਚਧਆਪਕ ਦੀ 
ਦੇਿਭਾਲ ਹੇਠ, ਚਵਚਦਆਰਿੀ ਕਈ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲ ਤਜਰਚਬਆ ਂਚਵਚ ਚਹੱਸਾ ਲਣਗੇ, ਚਜਹੜੇ ਬੱਚਚਆ ਂਦੀ ਚਦਲਚਸਪੀ ਨੂ ੰ
ਚਧਆਨ ਚਵਚ ਰੱਿਦੇ ਹਨ।

ਚਜੱਿੇ ਮਾਚਪਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸਮਰੱਿਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂ ੰਸਾਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਚਮਆਂ 
ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਚਜਸ ਚਵਚ ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਛੱਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂ ੰਛੇ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 
ਦੇ ਬੱਚਚਆ ਤੱਕ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਲੈਣਾ ਤਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ  ਤਚਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਜਬ ਫੀਸ `ਤੇ ਚਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੇਰਚਵਆਂ 
ਲਈ ਆਪਣ ਲੋਕਲ ਚਪ੍ੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਮਾਇਕ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਕੁਝ ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚਮਊਚਨਸਚਪਲਟੀ ਰਾਹੀਂ 
ਸਬਚਸਡੀਆ ਂਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਮੈਂ ਦਿਵੇਂ ਦਹੱਸਾ ਲੈ ਸਿਿਾ/ਸਿਿੀ ਹਾਂ?
ਆਪਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਸੱਚਿਆ ਚਵਚ ਤਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਸ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਕੁਝ ਸੌਿੇ ਤਰੀਚਕਆਂ 
ਨਾਲ ਆਪਣ ਬੱਚ ੇਦੀ ਪੂਰੇ ਚਦਨ ਦੀ ਚਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਚਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

● ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਮੁਢਲ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਅਚਧਆਪਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂ ੰਪੁੱਛੋ ਚਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ਬੱਚ ੇਦੀ ਘਰ ਚਵਚ ਚਸੱਿਣ ਚਵਚ
ਚਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਆਪਣ ਬੱਚ ੇਨੂ ੰਪੜ੍ ਕੇ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਆਪਣ ਬੱਚ ੇਨਾਲ ਿੇਡ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ
ਇਕੱਠ ਤਜਰਬ ੇਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਕੇ।

● ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਚਸੱਿਣ ਨੂ ੰਪਚਰਵਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਹੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣ ਬੱਚ ੇਦੀ ਚਸੱਚਿਆ ਚਵਚ ਚਦਲਚਸਪੀ ਚਦਿਾਉ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ਬੱਚ ੇਨੂ ੰਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਕ ਉਸ ਨੇ ਚਦਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਚਸੱਚਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:

ਅੱਜ ਚਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਚਵਚ ਤੂ ੰਕੀ ਪਤਾ ਲਾਇਆ? ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚਬਹਤਰ ਿਾਂ ਚਕਹੜੀ ਸੀ? ਕੀ ਤੂ ੰਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਜਾਂ 
ਚਕਸ ੇਚੁਣਤੀ/ਸਮੱਚਸਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਪਆ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਿੋਜ ਚਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਕਹੜੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ?
ਕੀ ਤਹਾਡੀਆਂ ਅਚਜਹੀਆਂ ਕੋਈ ਪਲਨਾਂ ਹਨ ਚਕ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂ ੰਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿੋਗੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਵਚ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚਕੱਿੇ ਿੋਜ ਕੀਤੀ/ਿੇਚਡਆ ਂ(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: ਬਲੌਕ, ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਿਾਂਵਾਂ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾਟਕੀ, 
ਚਸਰਜਣਾਤਚਮਕ ਿੇਡ)? ਤੁਸੀਂ ਉੱਿੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਤਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਚਵਚ ਅੱਜ ਿਾਸ ਚਵਜ਼ਟਰ ਆਏ? ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਤਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੇ ਚਕਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? 
ਉਹ ਆਪਣ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ?
ਮੈਂ ਉਹ ਚਪਕਚਰ ਦੇਿੀ ਹੈ ਚਜਹੜੀ ਤੂ ੰਆਪਣ ਕਲਾਸਰੂਮ ਚਵਚ ਬੁਲਚਟਨ ਬੋਰਡ `ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮੈਨ ਦੱਸ ਚਕ ਇਹ ਤੂ ੰਚਕਵੇਂ ਬਣਾਈ 
ਹੈ। ਤੂ ੰਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਚਕ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਤੂ ੰਚਕਹੜੀ ਸਾਮੱਗਰੀ ਵਰਤੀ?

● ਆਪਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਉ। ਮਾਚਪਆਂ ਅਤੇ ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਨੂ ੰਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਿੀਆਂ ਗਈਆ ਂਮੀਚਟੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਚਵਚ
ਜਾਉ।

● ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਚਵਚ ਆਪਣ ਬੱਚ ੇਦੇ ਚਸੱਿਣ ਦੇ ਅਨਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਮੁਢਲ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਅਚਧਆਪਕ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਿੀ ਤਹਾਡੇ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਹਨ?

ਆਪਣ ਸਕੂਲ ਚਵਿੇ ਪੂਰੇ ਚਦਨ ਦੀ ਚਕੰਡਰਗਾਰਡਨ ਬਾਰੇ ਚਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣ 
ਸਕਲ ਦੇ ਚਪ੍ੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੰ ਪੁੱਛੋ।

ਪੂਰੇ ਚਦਨ ਦੀ ਚਕੰਡਰਗਾਰਡਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਕਲਾਂ ਦੀ ਚਲਸਟ ਦੇਿਣ 
ਲਈ ontario.ca/kindergarten `ਤੇ ਜਾਉ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚ ਚਵਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਓਂਟਾਰੀਓ ਚਵਚ 1-800-387-5514 
`ਤੇ ਮੁਫਤ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ (416) 325-2929 `ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚਵਚ ਇਹ ਬਰੋਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਚਪਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ontario.ca/EDUparents `ਤੇ ਦੇਿੋ।
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