ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਾਲਾ
ਦਿੰਡਰਗਾਰਡਨ
ਮਾਤਾ-ਦਪਤਾ ਲਈ ਿੁਆਲ ਅਤੇ ਜੁਆਬ ਵਾਲੀ ਇੱਿ ਗਾਈਡ
ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿੰਡਰਗਾਰਡਨ ਿੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ - ਤਹਾਡੇ
ੁ
ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਤੇ
ੁ
ਤਹਾਡੇ
ਲਈ, ਇੱਿ ਨਵੀਂ ਦਿਲਚਿਪ ਿਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਿ ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ੁ
ਜਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰੋ ਦਿ ਇਹ ਦਿਵੇਂ ਿੰਮ ਿਰਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਹਾਡੇ
ਬੱਚੇ
ਿੀ ਮਿਿ ਦਿਵੇਂ ਿਰੇਗਾ।

ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਦਿੰਡਰਗਾਰਡਨ ਿੀ ਹੈ?
ਦਿਤੰਬਰ 2010 ਦਵੱਚ, ਓਂਟਾਰੀਓ ਨੇ ਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਿਾਲ ਿੇ ਬੱਦਚਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਿੇ ਦਿੰਡਰਗਾਰਟਨ
ੂ ਦਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਪਡਾਅਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਿੀਤੇ ਿੀ। ਦਿਤੰਬਰ 2014 ਤੱਿ, ਇਹ ਿੂਬੇ ਦਵਚਲੇ ਿਾਰੇ ਐਲਮੈਂਟਰੀ ਿਿਲਾਂ
ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਿੇ ਦਿੰਡਰਗਾਰਟਨ:
ੇ ਿਿਲ
ੂ ਿੇ ਦਿਨ ਿੌਰਾਨ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਖਣ ਲਈ ਇੱਿ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲਾ ਦਿੱਦਖਆ ਪ੍ੋਗਰਾਮ
• ਨਮੀ
• ਨਮੀ
ੇ ਿਿਲ
ੂ ਿੇ ਦਿਨ ਿੇ ਪੂਰਿ ਵਜੋਂ ਿਿਲ
ੂ ਿੇ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਲਈ ਦਤਆਰ ਿੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ੋਗਰਾਮ।
ਇਹ ਵੈਿਲਪਿ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਿਰਾਂ ਤੇ ਮਾਂਦਪਆਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਿੀਤੇ ਜਾਂਿੇ ਹਨ। ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਦਰਵਾਰਾਂ
ਲਈ ਆਰਦਿਿ ਮਿਿ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਿਲ
ੂ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਿ ਿਮੇਂ ਿੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਮਾਂਦਪਆਂ ਿੀ ਮੰਗ ਤੇ
ਅਧਾਰਤ ਪੇਸ਼ ਿੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲਾਭ ਦਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ?
ਦਿੰਡਰਗਾਰਡਨ ਿੇ ਮੌਜੂਿਾ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਦਿੰਡਰਗਾਰਡਨ, ਚਾਰ- ਅਤੇ ਪੰਜ-ਿਾਲ-ਉਮਰ ਵਾਲੇ
ਬੱਦਚਆਂ ਲਈ ਦਵਿਲਦਪਿ ਹੈ। ਪਰ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਿਾ ਹੈ ਦਿ ਦਜਹਡੇ ਬੱਚੇ - ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿੰਡਰਗਾਰਡਨ
ਵਾਂਗ - ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਮੁਢਲੇ ਦਿਖਣ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਦਮਲ ਹੁੰਿੇ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਦਵੱਚ ਇੱਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ੁ
ਿਰਿੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿੰਡਰਗਾਰਡਨ ਦਵੱਚ, ਤਹਾਡੇ
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ:

• ਿਿਲ
ੂ ਦਵੱਚ ਇੱਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਜੀਵਨ ਦਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਵੱਚ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਿੀ ਦਿੱਦਖਆ ਨਾਲ, ਤਹਾਡੇ
ਬੱਚੇ ਿੀਆਂ ਪਡਣ,
ੁ
੍ਹ ਦਲੱਖਣ ਅਤੇ ਗਦਣਤ ਿੀਆਂ
ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਨੰੂ ਦਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਦਵੱਖ ਦਵੱਚ ਦਿੱਖਣ ਲਈ ਇੱਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਮੁਹਈਆ ਿਰਨ ਦਵੱਚ ਮਿਿ
ਦਮਲ ਿਿਿੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਹਾਡੇ
ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ
ਬੱਚੇ, ਿੋਵਾਂ ਲਈ ਗ੍ੇਡ 1 ਦਵੱਚ ਜਾਣ ਨੰੂ ਿੋਖਾ ਬਣਾਉਂਿਾ ਹੈ। ਜਿੋਂ ਿਿਲ
ੁ
ੁ
ੂ
ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨਾ, ਇੱਿ ਮਜ਼ੇਿਾਰ ਅਨਭਵ
ਹੋਵੇ, ਬੱਦਚਆਂ ਿਾ ਦਿੱਖਣ ਿਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ, ਿਿਲ
ੁ
ੂ
ਿੇ ਅਨਭਵ
ਿੇ ਦਹੱਿਾ ਬਣਨ ਿੇ ਇੱਛਿ ਹੋਣਗੇ।
ੁ
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• ਿਲਾਿ ਿੇ ਿਾਿੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਿਮਾਂ
ਨਮੀ
ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਬੱਦਚਆਂ ਨਾਲ ਿਮਾਜਿ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁੱਲਣ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਾਪਤ
ੇ ਿਿਲੀ
ੂ ਦਿਨ ਿੌਰਾਨ, ਤਹਾਡਾ
ੁ
ੋ
ੂ ਤੋਂ
ਿਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਦਵੱਖੀ ਿਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਲਡੀਂਿੀਆਂ
ਅਿਾਿਮੀ ਅਤੇ ਿਮਾਜਿ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਦਵਿਿਤ ਿਰੇਗਾ। ਿਿਲ
ੁ
ਪਦਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਿ ਿੇ ਿਮੇਂ ਿੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਤਹਾਡੇ
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹੋਰ ਬੱਦਚਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਿੈਦਟੰਗ ਦਵਚ ਹੋਰ ਵੀ ਿਮਾਂ ਿੇਣਗੇ।

• ਿੰਪੂਰਣ ਅਤੇ ਿੰਗਦਿਤ ਦਿਨ
ਤਹਾਡਾ
ੁ
ਬੱਚਾ ਿਈ ਿਾਂਵਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਿੀ ਬਜਾਏ, ਿਟਾਫ ਅਤੇ ਿੋਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਆਲ-ਿਆਲ
ੇ ੁ
ੇ ਦਵਚ ਰਹੇਗਾ।

ਤਹਾਡੇ
ੁ
ਬੱਚੇ ਿੀ ਪਡਾਈ
੍ਹ
ਦਵੱਚ ਿੌਣ ਿਹਾਇਤਾ ਿਰੇਗਾ?
ਅਦਧਆਪਿ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਇਿ ਅਦਧਆਪਿ ਿਿਲੀ
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦਿੱਦਖਆ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਨ ਦਵਚ ਮਿਿ ਿਰਨ
ੂ ਦਿਨ ਿੌਰਾਨ ਤਹਾਡੇ
ੁ
ਲਈ ਦਮਲ ਿੇ ਿੰਮ ਿਰਨਗੇ। ਉਹ, ਬਹੁਤ ਦਧਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਿਰਨਗੇ, ਜੋ ਦਿ ਹਰੇਿ ਬੱਚੇ ਿੇ ਦਵਿਾਿ ਿੇ ਪੱਧਰ ਲਈ
ਚੁਨੌ ਤੀਜਨਿ ਅਤੇ ਅਨਿਲ
ੁ ੂ ਹੈ।
ਤਹਾਡਾ
ਬੱਚਾ ਪੂਰਿ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਿਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਢਲੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਇਿ ਅਦਧਆਪਿ ਅਤੇ ਅਦਧਆਪਿ ਇਿ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦਵਚ
ੁ
ਦਲਆਉਂਿੇ ਹਨ। ਿਿਲ
ਬੱਚਾ ਦਜ਼ਆਿਾ ਦਨਜੀ ਿੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਖਣ ਿੇ ਮੌਿੇ
ੂ ਿੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਜਮਾਤ ਦਵਚ ਿੋ ਪਡੇ-ਦਲਖੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ, ਤਹਾਡਾ
ੁ
ਪ੍ਾਪਤ ਿਰੇਗਾ।

ਨਮੀ
ੇ ਿਿਲ
ੂ ਿੇ ਦਿਨ ਿੌਰਾਨ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਿੀ ਦਿਖਿਾ ਅਤੇ ਿਰਿਾ ਹੈ?
ਤਹਾਡਾ
ੁ
ਬੱਚਾ ਿਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿੀਆਂ ਦਿਦਰਆਵਾਂ ਦਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤਹਾਡੇ
ੁ
ਛੋਟੇ ਦਿੱਦਖਆ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦਵਿਿਾਰ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਨ, ਖੋਜ
ਿਰਨ ਅਤੇ ਦਵਿਿਤ ਹੋਣ ਦਵਚ ਮਿਿ ਿਰਨ ਲਈ ਦਤਆਰ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਦਲਆ ਹੈ ਦਿ ਛੋਟੇ ਬੱਦਚਆਂ, ਦਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਿੱਮਦਿਆ ਹਲ ਿਰਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਿੰਬੰਧੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਅਤੇ ਿਮਾਜਿ, ਸ਼ਰੀਰਿ ਅਤੇ
ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਿੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਵੱਚ ਖੇਡ ਅਤੇ ਦਿਖਲਾਈ ਦਵੱਚਿਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਦਧਆਪਿ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਇਿ ਅਦਧਆਪਿ ਿੀ
ਅਗਵਾਈ ਹੇਿ, ਆਪਣ-ਆਪ
ਖੇਡਣ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਿੰਗਦਿਤ ਦਿਖਲਾਈ ਦਵੱਚ ਵੀ ਦਹੱਿਾ ਲਣਗੇ
ੇ
ੈ । ਇਹਨਾਂ ਿਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਤਹਾਡੇ
ੁ
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਮੌਦਲਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੋਚਣ, ਭਾਲ ਿਰਨ ਅਤੇ ਪਡਤਾਲ ਿਰਨ, ਿੱਮਦਿਆਵਾਂ ਹਲ ਿਰਨ, ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਲਾਈ ਿਾਂਝੀ ਿਰਨ ਦਵੱਚ
ਮਿਿ ਦਮਲਗੀ।
ੇ
ਅਦਧਆਪਿ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਅਦਧਆਪਿਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਿੀਆਂ ਦਿੰਡਰਗਾਰਡਨ ਿਲਾਿਾਂ ਦਵੱਚ ਨਵੇਂ ਪਾਿਕ੍ਰਮ ਿੇ ਿਿਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਗਿਰਸ਼ਨ ਦਮਲਗਾ,
ਜੋ ਤਹਾਡੇ
ਬੱਚੇ ਿੀ ਿਮਾਜਿ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਦਿੱਦਖਅਿ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰਿ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਿੇ ਦਵਿਾਿ ਦਵੱਚ ਮਿਿ ਲਈ ਦਤਆਰ ਿੀਤਾ ਦਗਆ ਹੈ,
ੇ
ੁ
ਜੋ ਦਿ ਿਿਲ
ੂ ਅਤੇ ਿਮੁੱਚੀ ਦਜ਼ੰਿਗੀ ਦਵੱਚ ਿਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਚੰਗਾ ਅਧਾਰ ਮੁਹਈਆ ਿਰਿਾ ਹੈ।

ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਲਾਈ ਿੇ ਉਿਾਹਰਣ
ਭਾਲ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਪਡਤਾਲ ਿਰਨਾ:
ਿਈ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਿਾਂ ਦਵੱਚ ਦਲਆਂਿੇ ਹਨ। ਹਰ ਬੱਚਾ, ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਤੀ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦਵੱਚ
ਪਾਉਂਿਾ/ਪਾਉਂਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਫਰ ਇੱਿ ਿਮੇਂ ਦਵੱਚ ਇੱਿ ਿੌਡੀ ਨੰੂ ਰੱਖਣਗੇ। ਿਜਾ
ੂ ਬੱਚਾ, ਇੱਿ ਿਧਾਰਣ ਦਗਣਤੀ ਨਾਲ ਿੌਡੀਆਂ ਿੀ ਦਗਣਤੀ ਿਾ ਦਧਆਨ
ਰੱਖਣ ਦਵੱਚ ਮਿਿ ਿਰਿਾ ਹੈ। ਅਦਧਆਪਿ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਇਿ ਅਦਧਆਪਿ, ਬੱਦਚਆਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਿਦਹੰਿਾ ਹੈ ਦਿ ਦਿਹਡੀ
ਦਿਸ਼ਤੀ ਦਵੱਚ, ਉਿਿੇ ਡੱੁ ਬਣ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਿੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੌਡੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਿੋਚਣ ਲਈ ਿਦਹੰਿਾ ਹੈ ਦਿ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਰਚਨਾਤਮਿ ਿੋਚ:
ਬੱਦਚਆਂ ਿਾ ਇੱਿ ਿਮੂਹ, ਆਪਣੇ ਦਜੰਨਾ ਲੰਮਾ ਇੱਿ ਬੁਰਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਈ ਿੋਦਸ਼ਸ਼ਾਂ ਿਰਿਾ ਹੈ। ਿੋਦਸ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਭੱੁ ਲ-ਿੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਵੇਖਿੇ ਹਨ
ਦਿ ਜੇ ਉਹ, ਬੁਰਜ ਿੇ ਹੇਿਲੇ ਦਹੱਿੇ ਨੰੂ ਚੌਡਾ ਿਰਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਿਨੰੂ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਿਰ ਿਿਿੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਤਆਰ ਉਤਪਾਿ ਿੀ ਇੱਿ ਤਿਵੀਰ ਬਣਾਉਂਿੇ
ੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲ ਨੰੂ ਦਵਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਵੀਰਾਂ ਤੇ ਲਬਲ
ਲਾਉਂਿੇ ਹਨ।

ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਖਣਾ:
ਮੁਡ-ਵਰਤੋਯੋਗ ਿਮਗ੍ੀ ਤੋਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੰੂ ਿਾਣਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ
ਿਲਾਿ ਿੀ ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਿਰਖ਼ਤ ਤੇ ਰੱਖਿੇ ਹਨ। ਉਹ, ਰੱਖੇ ਗਏ ਭਾਂਦਡਆਂ ਚੋਂ ਹਰੇਿ ਦਵੱਚ ਹੋ ਰਹੀ
ਿਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਵੇਖਿੇ ਅਤੇ ਦਰਿਾੱਰਡ ਿਰਿੇ ਹਨ। ਅਦਧਆਪਿ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਇਿ ਅਦਧਆਪਿ ਿੀ
ੁ ਬੱਦਚਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਦਡਆਂ ਦਵੱਚ
ਿਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਧਐਨ ਿੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਝ
ਬਿਲਾਵ ਿਰਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਿੀਆਂ ਿਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਾਵਾਂ ਿੇ ਪ੍ਭਾਵ ਿਾ ਅਦਧਐਨ ਿਰਨ ਲਈ,
ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿੇ ਹਨ।

ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਿਿਲ
ੂ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਿੀ ਦਿੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਿਰੇਗਾ?
ਿਿਲ
ੂ ਿਾਲ ਿੇ ਿੌਰਾਨ, ਜੇ ਿਾਫ਼ੀ ਮਾਤਾ-ਦਪਤਾ ਚਾਹੁੰਿੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਝ
ੁ ਿਿਲ,
ੂ ਪਦਹਲਾਂ- ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ- ਿੇ ਿਿਲ
ੂ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਿੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰਿੇ
ੇ ਿਿਲ
ੂ ਿੇ ਦਿਨ ਿੌਰਾਨ ਿੀ ਹੁੰਿਾ ਹੈ, ਿੇ ਪੂਰਿ ਹੋਣਗੇ। ਤਹਾਡਾ
ੁ
ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ੋਗਰਾਮ, ਨਮੀ
ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪਡਨ ਿੇ ਿਮੇਂ (ਲਾਈਬਰੇਰੀ), ਦਜਮ ਜਾਂ
ਬਾਹਰ ਿੀਆਂ ਦਿਦਰਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਇਿ ਿੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਮਾਤ ਦਵਚ ਦਵਹਲੇ ਖੇਡ ਿੇ ਿਮੇਂ ਦਵਚ ਵੀ ਭਾਗ ਲਵੇਗਾ।
ਦਜੱਿੇ ਮਾਂਦਪਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦਜ਼ਆਿਾ ਮੰਗ ਹੁੰਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਿੋਲ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਿੀ ਹੈ, ਬੋਰਡਾਂ ਨੰੂ ਿਾਲ ਿੇ ਹੋਰ ਿਦਮਆਂ ਤੇ ਚਾਰ- ਅਤੇ ਪੰਜ- ਿਾਲ ਿੇ
ਬੱਦਚਆਂ ਲਈ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਪ੍ਿਾਨ ਿਰਨ ਿੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ, ਦਜਵੇਂ ਦਿ ਪੀਡੀ ਦਿਨ, ਿਿਲ
ੂ ਦਵਚ ਛੋਟਾ ਅੰਤਰਾਲ ਅਤੇ ਛੱੁ ਟੀਆਂ। ਇਹ ਛੇ ਤੋਂ 12
ਿਾਲ ਿੇ ਬੱਦਚਆਂ ਲਈ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਿਰਾ ਿਿਿੇ ਹਨ।
ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਵੈਿਲਪਿ ਹੁੰਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਿਲ
ੂ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਦਨਰਧਾਰਤ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਿਰਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਿੀਤੇ ਜਾਂਿੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੇਰਦਵਆਂ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਿਿਾਨਿ ਦਪ੍ੰਿੀਪਲ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਿਰੋ। ਨਗਰਪਾਦਲਿਾ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀ ਲਡ
ੋ ਿੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਿਝ
ੁ ਪਦਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦਰਆਇਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ
ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਮੈਂ ਦਿਵੇਂ ਸ਼ਮੁਲੀਅਤ ਿਰ ਿਿਿਾ/ਿਿਿੀ ਹਾਂ?
ਤਹਾਡੇ
ੁ
ਬੱਚੇ ਿੀ ਦਿੱਦਖਆ ਿੇ ਹਰ ਪਡਾਅ ਤੇ, ਤਹਾਡੇ
ੁ
ਬੱਚੇ ਿੇ ਦਿੱਖਣ ਦਵੱਚ ਤਹਾਡੀ
ੁ
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਇੱਿੇ ਿਝ
ੁ ਿਧਾਰਣ ਤਰੀਿੇ ਹਨ,
ਦਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿੀਂ
ੁ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ , ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿੰਡਰਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਦਜ਼ਆਿਾ ਤੋਂ ਦਜ਼ਆਿਾ ਫ਼ਾਇਿਾ ਲਣ
ੈ ਦਵੱਚ ਮਿਿ ਿਰ ਿਿਿੇ ਹੋ:
ੁ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਦਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦਿਵੇਂ ਿਹਾਇਤਾ
• ਅਦਧਆਪਿ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਇਿ ਅਦਧਆਪਿ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੋ ਅਤੇ ਪੁੱਛੋ ਦਿ ਤਿੀਂ
੍ਹ , ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿੇ ਅਤੇ ਦਿੱਖਣ ਿੀਆਂ ਹੋਰ ਿਾਰਵਾਈਆਂ ਿਾ ਮਾਣ ਲਿੇ
ੈ
ਿਰ ਿਿਿੇ ਹੋ; ਉਿਾਹਰਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਡਿੇ
ੂ ਅਤੇ ਪਡਾਈ-ਦਲਖਾਈ
੍ਹ
੍ਹ
• ਘਰ ਦਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਵੱਚ ਿਿਲ
ਨੰੂ ਅਦਹਮ ਦਹੱਿਾ ਬਣਾਿੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿੀ ਪਡਾਈ-ਦਲਖਾਈ
ਦਵੱਚ ਦਿਲਚਿਪੀ
ੁ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਿਿਿੇ ਹੋ ਦਿ ਉਿਨੇ ਿੀ ਪਦਡਆ-ਦਲਦਖਆ
੍ਹ
ਦਵਖਾਓ। ਤਿੀਂ
ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਿੀ ਿੀਤਾ ਿੀ। ਉਿਾਹਰਣ ਲਈ:
ਅੱਜ ਤਿੀਂ
ੁ ਦਿਹਡੇ ਿੈਂਟਰਾਂ ਦਵੱਚ ਿੰਮ ਿੀਤਾ (ਉਿਾਹਰਣ ਲਈ, ਬਲਾੱਿਿ, ਰੇਤ, ਪਾਣੀ, ਲਾਇਬ੍ੇਰੀ, ਨਾਟਿੀ ਡਾਮਾ)?
੍
ੁ ਉਿੇ ਿੀ ਿੀਤਾ ਿੀ?
ਤਿੀਂ
ੁ
ਅੱਜ ਤਹਾਡੀ
ਿਲਾਿ ਦਵੱਚ ਇੱਿ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਵਜ਼ੀਟਰ ਆਇਆ ਿੀ। ਇਹ ਿੌਣ ਿੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਿ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿੀਤੀ ਿੀ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿੀ
ਦਲਆਏ ਿੀ?
ਆਪਣੀ ਿਲਾਿ ਦਵਚਲੇ ਬੁਲੇ ਦਟਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਦਜਹਡੀ ਫੋਟੋ ਤਿੀਂ
ੁ ਲਾਈ ਿੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖੀ ਿੀ। ਤਿੀਂ
ੁ ਇਹ ਦਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਮੈਨੂ ੰ ਿੱਿੋ। ਤਿੀਂ
ੁ
ੁ ਦਿਵੇਂ ਫ਼ੈਿਲਾ ਿੀਤਾ ਿੀ?
ਿੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਤਿੀਂ
• ਜਾਣਿਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਦਟੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਦਪਤਾ ਅਤੇ ਪਦਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਿਰਵਾਏ ਜਾਂਿੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਦਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ
m
m

m

• ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿੇ ਿਿਲ
ੂ ਿੇ ਅਨਭਵ
ੁ
ਬਾਰੇ, ਤਹਾਡੇ
ੁ
ਿੋਈ ਿੁਆਲ ਜਾਂ ਦਚੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿੇ ਅਦਧਆਪਿ ਜਾਂ ਮੁਢਲੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਇਿ
ਅਦਧਆਪਿ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੋ।

ਓਂਟਾਰੀਓ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਦਿੰਡਰਗਾਰਡਨ ਦਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿੀਤਾ?
ੁ
ੁ
ਅੱਜ ਿੀ ਜਦਟਲ ਿਨੀਆ
ਦਵੱਚ ਦਿੱਦਖਆ, ਿਾਡੇ ਬੱਦਚਆਂ ਲਈ ਪਦਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਦਿੰਡਰਗਾਰਡਨ, ਤਹਾਡੇ
ਬੱਚੇ
ਲਈ ਿਿਲ
ੂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਵੱਚ ਇੱਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਰਨ ਲਈ ਦਤਆਰ ਿੀਤਾ ਦਗਆ ਹੈ। ਚਾਰ- ਅਤੇ ਪੰਜ-ਿਾਲ-ਿੀ ਉਮਰ ਿੇ ਬੱਦਚਆਂ ਲਈ, ਪੂਰੇ
ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਦਿੰਡਰਗਾਰਡਨ, ਬਚਪਨ ਿੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਵੱਚ ਦਿੱਖਣ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦਵਿਾਿ ਦਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਇੱਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਿਲ
ੂ ਦਿਲਦਿਲਾ ਦਤਆਰ

ਿੀ ਤਹਾਡੇ
ੁ
ਹੋਰ ਿੁਆਲ ਹਨ?

ਆਪਣੇ ਿਿਲ
ੂ ਦਵਖੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿੰਡਰਗਾਰਡਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਿਲ
ੂ ਿੇ ਦਪ੍ੰਿੀਪਲ ਨੰੂ ਪੁੱਛੋ।
ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਿੇ ਦਿੰਡਰਗਾਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਿਿਲਾਂ
ੂ ਿੀ ਿੂਚੀ ਵੇਖਣ ਲਈ
www.ontario.ca/kindergarten ਤੇ ਜਾਓ।
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