முழுநாள் கிண்டரகார்ட்டன்
ச்பற்ந்ாருக்கா்ன ஒரு நகள்வி-்பதில் ்கநயடு
முழுநாள் கிண்டரகார்ட்ட்்னத் சதா்டஙகுவது அற்புதமா்ன
ஒரு புதிய ந்டவடிக்்க - அது எப்படி செயல்்படுகி்து மற்றும
உஙகள் குழந்்தக்கு எப்படி உதவுகி்து என்்பது ்பற்்ியும
நமலும சதாிந்துசகாள்ளுஙகள்.

முழுநாள் கிண்டரகார்ட்டன் என்்ால் என்்ன?
செப்டம்பர 2010 இல் நான்கு மற்றும ஐந்து வயதுப ்பிள்்ளைகளுக்கு முழு-நநர
கிண்டரகார்ட்டன் ஐ ஒன்்டாாிநயா வழஙகத் சதா்டஙகியது. செபச்டம்பர
2014 வருமந்பாது இது மாகாணம முழுவதுமுள்ளை அ்்னத்து எலிசமன்்டாி
்பா்டொ்ைகளைிலும கி்்டக்கபச்பறும.
முழு-நநர கிண்டரகார்ட்டன் ்பின்வருவ்னவற்்் வழஙகுகி்து:
• வழக்கமா்ன ்பள்ளைி நாளைின்ந்பாது வி்ளையா்டடின் மூைம கற்க உதவும ஒரு
சு்வயா்ன கல்வித் தி்ட்டம.
• வழக்கமா்ன ்பள்ளைி நாளுக்குக் கூடுதைாக இருக்கும வணணம
வடிவ்மக்கப்ப்ட்ட, ்பள்ளைி நநரத்திற்கும முன்பும ்பின்புமா்ன தி்ட்டஙகள்.
இ்வ விருப்பத்சதாிவா்ன்வ, நியாயமா்ன க்ட்டணத்தில் ச்பற்ந்ாரகளுக்கு
அளைிக்கப்படுகி்து. தகுதி ச்பறும குடும்பஙகளுக்கு மா்னியஙகள் கி்்டக்கும.
ச்பற்ந்ாாின் நத்வக்நகற்்ப ்பள்ளைி நநரத்துக்கு முன்பும ்பின்பும தி்ட்டஙகள்
அளைிக்கப்படும.

என் குழந்்த எப்படிப ்பைன் ச்பறும?
முன்ந்ப உள்ளை கிண்டரகார்ட்டன் தி்ட்டஙக்ளைப ந்பாை, முழுநாள்
கிண்டரகார்ட்ட்னில் நான்கு மற்றும ஐந்து வயதுக் குழந்்தகள் விரும்பி்னால்
்பஙநகற்கைாம. ஆ்னால் முழுநாள் கிண்டரகார்ட்டன் ந்பான்் முழுநநரத்
சதா்டக்கக் கல்வித் தி்ட்டஙகளைில் ்பஙநகற்கும குழந்்தகளுக்கு வாழக்்கயில்
வலுவா்ன சதா்டக்கம கி்்டப்பதாக ஆராய்செிகளைில் சதாிகி்து. முழுநாள்
கிண்டரகார்ட்ட்னில் உஙகள் குழந்்தக்குப ்பின்வரும ்பைன்கள் கி்்டக்கும:

• ்பள்ளைியில் வலுவா்ன சதா்டக்கம
வாழக்்கயின் சதா்டக்கத்தில் ஒரு நாளைில் முழுநாளும கல்வி கற்்ால் உஙகள்
குழந்்தயின் ்படித்தல், எழுதுதல், கணிதம ஆகிய தி்ன்கள் நமம்ப்டடு,
எதிரகாைக் கற்்லுக்கு வலுவா்ன அடித்தளைம அ்மயும. இது நீஙகளும உஙகள்
குழந்்தயும கிநரடு 1க்கு்ச செல்வ்தயும சுை்பமாக்குகி்து. ்பள்ளைிக்கு்ச செல்ைத்
சதா்டஙகுவது ரெிக்கத்தக்க அனு்பவமாக இருக்குமந்பாது, குழந்்தகள் கற்கத்
தயாராகவும ்பள்ளைி அனு்பவத்தில் ்பஙநகற்க ஆவநைாடும இருப்பாரகள்.
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• வகுபபுத் நதாழரகளு்டன் கூடுதல் நநரம
வழக்கமா்ன ்பள்ளைி நாளைின்ந்பாது, உஙகள் குழந்்த ்பி் குழந்்தகளு்டன் ்பழக
இயலுவதன் மூைம ்பை்ன்்டயும, நமலும எதிரகாை சவற்்ிக்கு அவெியமா்ன
கல்வி மற்றும ெமூகத் தி்ன்க்ளை வளைரத்துக்சகாள்ளும. ்பள்ளைி நநரத்துக்கு
முன்பும ்பின்புமா்ன தி்ட்டஙகள், ்பழக்கமா்ன அ்மப்பில் ்பி் குழந்்தகளு்டன்
நமலும அதிக நநரம ்பழகும வாயப்்ப உஙகள் குழந்்தக்கு வழஙகுகி்து.

• ெீரா்ன, முழு்மயா்ன நாள்
சவவநவறு இ்டஙகளுக்கி்்டநய சென்றுசகாணடிருப்பதற்குப ்பதில், உஙகள் குழந்்த
்பழக்கமா்ன சூழலில் ்பணியாளைரகள் மற்றும நண்பரகளு்டன் இருக்கும.

என் குழந்்தயின் கல்விக்கு யார ஆதரவளைிப்பாரகள்?
்பள்ளைி நாளைின்ந்பாது உஙகள் குழந்்தகள் கற்க, ஆெிாியரகளும இளைஙகுழந்்தப்பருவக்
கல்வியாளைரகளும இ்ணந்து உதவுவாரகள். அவரகள் ெவாைா்ன, ஒவசவாரு குழந்்தயின் வளைர்செி
அளைவிற்கும ஏற்்ப கவ்னமாக வகுக்கப்ப்ட்ட ஒரு தி்ட்டத்்த்ச செயல்்படுத்துவாரகள்.
இந்த தி்ட்டத்தில் ஆெிாியரகளும இளைஙகுழந்்தப்பருவக் கல்வியாளைரகளும நெரக்கும கூடுதல்
தி்ன்களைாலும அனு்பவத்தாலும உஙகள் குழந்்த ்பை்ன்்டயும. முழு ்பள்ளைி நாளுக்கும வகுப்பில்
இரணடு தகுதிச்பற்் நிபுணரகள் இருப்பதால், நமலும அதிக த்னிப்ப்ட்ட கவ்னம மற்றும கற்்பதற்கா்ன
வாயபபுகள் உஙகள் குழந்்தக்கு கி்்டக்கும.

வழக்கமா்ன ்பள்ளைி நாளைின்ந்பாது என் குழந்்த என்்ன கற்றுக்சகாள்ளும,
என்்ன செயயும?
இளைம மாணவரகள், ஆராயந்து அ்ிந்து வளைர உதவுவதற்சக்ன வடிவ்மக்கப்ப்ட்ட ்பல்நவறு வ்க
செயல்்பாடுகளைில் உஙகள் குழந்்த ஈடு்படும.
இளைம குழந்்தகளுக்கு வி்ளையா்டடிற்கும கற்்லுக்கும இ்்டயில் - கு்ிப்பாகப ்பிர்செி்்ன
தீரத்தல், சமாழி, எண தி்ன்கள், ெமூக, உ்டல் ொரந்த, உணர்செி ொரந்த தி்ன்கள் ஆகியவற்்ில்
- வலுவா்ன சதா்டரபு இருப்பது ஆராய்செிகளைில் சதாிகி்து. உஙகள் குழந்்த ஆெிாியர மற்றும
இளைஙகுழந்்தப்பருவக் கல்வியாளைாின் வழிகா்ட்டலு்டன் இயல்்பா்ன வி்ளையா்டடில் ்பஙநகற்கும,
அநதாடு வி்ளையா்டடின் மூைமா்ன மு்்யா்ன கற்்லிலும ்பஙநகற்கும. இந்த ந்டவடிக்்ககள் உஙகள்
குழந்்த கற்்ப்்னத் தி்னு்டன் ெிந்திப்பதற்கும ஆராயந்து அ்ிவதற்கும ்பிர்செி்்னக்ளைத் தீரப்பதற்கும
கற்்்தப ்பி்ரு்டன் ்பகிரந்துசகாள்வதற்கும உதவும.
முழுநாள் கிண்டரகார்ட்டன் வகுபபுகளைில் இருக்கும ஆெிாியரகளுக்கும இளைஙகுழந்்தப்பருவக்
கல்வியளைிப்பவரகளுக்கும ஒரு புதிய கல்வித்தி்ட்ட ஆவணம வழிகா்டடும; ்பள்ளைியிலும வாழக்்க
முழுவதற்கும சவற்்ிக்கு நல்ை அடித்தளைம அ்மத்துத் தரும ெமூக, உணர்செி ொரந்த, கல்வி ொரந்த
மற்றும உ்டல் ொரந்த தி்ன்க்ளை வளைரத்துக்சகாள்ளை உஙகள் குழந்்தக்கு உதவும வ்கயில் இந்த
ஆவணம வடிவ்மக்கப்ப்டடுள்ளைது.

வி்ளையா்டடின் மூைம கற்்லுக்கு்ச ெிை உதாரணஙகள்
ஆராயந்து அ்ிதல்:
்பை குழந்்தகள் ெிறு ்ப்டகுக்ளை வடிவ்மத்து நீர ்மயத்திற்குக்
சகாணடுவருகி்ாரகள். ஒவசவாரு குழந்்தயும தன் ்ப்ட்க நீாில் ்வக்கி்து,
்பி்கு அந்தப ்ப்டகில் கிளைிஞெல்க்ளை ஒவசவான்்ாக ்வக்கி்து. இன்ச்னாரு
குழந்்த எளைி்மயா்ன ஒரு மு்்யின் மூைம அந்தக் கிளைிஞெல்களைின்
எணணிக்்க்ய கவ்னித்துவருகி்து. எந்தப ்ப்டகில் அது மூழகுவதற்கு முன்
அதிக கிளைிஞெல்கள் இருந்த்ன எ்னக் கணடு்பிடியுஙகள் என்றும அதற்கும
மற்் ்ப்டகுகளுக்கும உள்ளை நவறு்பா்ட்்டப ்பற்்ி ெிந்திக்கும்படியும ஆெிாியர
அல்ைது இளைஙகுழந்்தப்பருவக் கல்வியளைிப்பவர குழந்்தகளைி்டம சொல்கி்ார.

கற்்ப்்னத் தி்னு்டன் ெிந்தித்தல்:
ெிை குழந்்தகள் நெரந்து தஙகள் உயரத்திற்கு ஒரு நகாபுரத்்த எழுப்பப
்பை மு்் முயல்கி்ாரகள். ்பை விதமாக முயன்் ்பி்கு, நகாபுரத்தின்
அடிப்பகுதி்ய அகைப்படுத்தி்னால் நகாபுரத்்த இன்னும உயரமாக எழுப்பைாம
என்று கண்ட்ிகி்ாரகள். நகாபுரத்்த எழுப்பிய ்பின் அ்த வ்ரகி்ாரகள்;
தஙகள் தீர்வக் காண்பிக்க, வ்ரந்த ்ப்டஙகளைில் நை்பிள் இடுகி்ாரகள்.

கவ்னித்தலும கற்்லும:
மறுசுழற்ெி செயயப்ப்ட்ட ச்பாரு்டக்ளைக் சகாணடு ்ப்்வகளுக்கு உணவுக் கூடுக்ளை
அ்மத்த ்பின், குழந்்தகள் அவற்்்த் தஙகள் வகுப்ப்் ஜன்்னலுக்கு சவளைிநய உள்ளை
மரத்தில் ்வக்கி்ாரகள். ஒவசவாரு உணவுக் கூ்டடிலும என்்ன ந்டக்கி்து என்்ப்த கவ்னித்துப
்பதிவு செயகி்ாரகள். ஆெிாியர மற்றும இளைஙகுழந்்தப்பருவக் கல்வியளைிப்பவாின் ஆதரவு்டன், ெிை
குழந்்தகள் தாஙகநளை கவ்னித்தவற்்ின் அடிப்ப்்டயில், தஙகள் உணவுக் கூடுகளைில் மாற்்ஙக்ளை்ச
செயகி்ாரகள்; அவற்்் சவளைிநய ்வத்துவி்டடு அந்த மாற்்ஙகள் ்ப்்வகளைின் ந்டவடிக்்கயில்
என்்ன வி்ளைவுக்ளை ஏற்்படுத்துகின்்்ன என்று கவ்னிக்கி்ாரகள்.

என் குழந்்த ்பள்ளைிக்கு முன்பும ்பின்பும என்்ன கற்றுக்சகாள்ளும,
என்்ன செயயும?
்பள்ளைி ஆணடின்ந்பாது, ெிை ்பள்ளைிகள் ந்பாதுமா்ன எணணிக்்கயில் ச்பற்ந்ார ஆரவம கா்டடி்னால்
்பள்ளைி நநரத்திற்கு முன்பும ்பின்புமா்ன முழு்மயா்ன தி்ட்டத்்த அளைிக்கும. இந்தத் தி்ட்டம வழக்கமா்ன
்பள்ளைி நாளைின்ந்பாது ந்டப்பதற்குக் கூடுதைாக இருக்கும. அ்மதியாகப ்படிக்கும நநரம, உ்டற்்பயிற்ெிக்
களைத்தில் அல்ைது சவளைியில் செயயப்படும செயல்்பாடுகள், மற்றும வகுப்ப்்யில் சுதந்திரமாக
வி்ளையாடும நநரம ஆகியவற்்ில் உஙகள் குழந்்த ்பஙநகற்கும.
ச்பற்ந்ாரகளைி்டமிருந்து ந்பாதுமா்ன நத்வ இருந்து வாாியத்துக்கு தி்னும இருந்தால், ஆெிாியரகளைின்
சதாழில்மு்்ப ்பயிற்ெி நாள், ்பள்ளைி இ்்டநவ்ளைகள் மற்றும விடுமு்்நா்டகள் ந்பான்் வரு்டத்தின்
்பி் நா்டகளைில் நான்கு மற்றும ஐந்து வயது்்டயவரகளுக்கா்ன தி்ட்டஙக்ளை அளைிப்பதற்கு வாாியஙகள்
ஊக்குவிக்கப்படுகின்்்ன. ஆறு முதல் 12 வயது்்டய குழந்்தகளுக்கு இந்த தி்ட்டஙகள் கி்்டக்குமாறும
அவரகள் செயயைாம.
இந்த தி்ட்டஙகள் விருப்பத்சதாிவா்ன்வ, ்பள்ளைி வாாியஙகளைால் நியாயமா்ன க்ட்டணத்தில்
அளைிக்கப்படுகின்்்ன. நமலும விவரஙக்ளை உஙகள் உள்ளூர முதன்்ம ஆெிாியர அல்ைது ்பள்ளைி
வாாியத்தி்டம ச்பறுஙகள். ெிை குடும்பஙகளுக்கு அவற்்ின் நிதித் நத்வ்யப ச்பாறுத்து நகரா்டெி
மூைம உதவித் சதா்ககள் கி்்டக்கும.

நான் எப்படி இதில் ்பஙநகற்க முடியும?
உஙகள் குழந்்தயின் கற்்லில் உஙகள் ்பஙநகற்பு, அதன் கல்வியின் ஒவசவாரு க்ட்டத்திலும
முக்கியமா்னது. உஙகள் குழந்்த முழுநாள் கிண்டரகார்ட்ட்னின் முழுப ்பை்்னயும ச்ப் நீஙகள் இந்த
ெிை எளைிய வழிகளைில் உதவைாம:
• ஆெிாியாி்டமும இளைஙகுழந்்தப்பருவக் கல்வியளைிப்பவரகளைி்டமும ந்பசுஙகள், உஙகள் குழந்்தக்கு
தி்னமும வீ்டடில் எப்படி உதவைாம என்று நகளுஙகள்; உதாரணமாக, உஙகள் குழந்்தக்குக்
க்த ்படித்துக் கா்ட்டைாம, அதனு்டன் வி்ளையா்டைாம, ்பி் கற்்ல் ந்டவடிக்்ககளைில் ரெித்து
ஈடு்ப்டைாம.

• ்பா்டொ்ை்யயும ்படிப்்பயும குடும்ப ெம்பாஷ்்னயின் ஒரு முக்கிய ்பாகமாக்குவதன்மூைம, உஙகள்
்பிள்்ளையின் கல்வியில் அக்க்்கா்டடுஙகள். அந்த நாளைில் ்பிள்்ளை என்்ன செயதது அல்ைது எ்தக்
கற்றுக்சகாண்டது என்றுமகூ்ட நீஙகள் நக்டகைாம. உதாரணமாக:
எந்த நி்ையஙகளைில் நீஙகள் வி்ளையாடி்னீரகள் (உதாரணமாக, ெிறு ச்ப்டடிகள், மணல், தணணீர,
நூைகம, நா்டகம)? அஙகு நீஙகள் என்்ன செயதீரகள்?
உஙகள் வகுப்பிற்கு விநெஷமா்ன ஒருவர வரு்க தந்தார. அவர யார? அவரகள் என்்ன
ந்பெி்னாரகள்? அவரகள் என்்ன சகாணடுவந்தாரகள்?
நீஙகள் வ்ரந்த ்ப்டம வகுப்ப்்ப ்பை்கயில் மா்ட்டப்ப்டடிருப்ப்த நான் ்பாரத்நதன். அ்த
எவவாறு வ்ரந்தீரகள் என்று எ்னக்குக் கூறுஙகள். இந்த ்ப்டத்்த வ்ரவதற்கா்ன முடி்வ எப்படி
எடுத்தீரகள்?
• ச்பற்ந்ாருக்கும குடும்பஙகளுக்குமா்ன தகவல் ெந்திபபுகளைிலும ்பி் நிகழவுகளைிலும
்பஙநகற்றுக்சகாள்ளுஙகள்.
m

m

m

• உஙகள் குழந்்தயின் ்பள்ளைி அனு்பவத்்தப ்பற்்ி ஏநதனும நகள்வி நக்டக நவணடும
என்்ால் அல்ைது ஏநதனும கவ்ை இருந்தால் உஙகள் குழந்்தயின் ஆெிாியரு்டன் அல்ைது
இளைஙகுழந்்தப்பருவக் கல்வியளைிப்பவரு்டன் ந்பசுஙகள்.

இன்்்ய ெிக்கைா்ன உைகில் நம குழந்்தகளுக்குக் கல்வி முன்ச்னபந்பா்தயும வி்ட முக்கியமா்னதாக
இருக்கி்து. முழுநாள் கிண்டரகார்ட்டன் உஙகள் குழந்்தக்குப ்பள்ளைியிலும வாழக்்கயிலும ஒரு
வலுவா்ன சதா்டக்கத்்தத் தரும வ்கயில் அ்மக்கப்ப்டடுள்ளைது. நான்கு மற்றும ஐந்து வயதுக்
குழந்்தகளுக்கா்ன முழுநாள் கிண்டரகார்ட்டன், சதா்டக்கநி்ைக் கல்விக்கும குழந்்த வளைர்செிக்கும
ஆதரவளைித்து, நமலும வலுவா்ன ஒரு ்பள்ளைி அ்மப்்ப உருவாக்கி, ஒன்ரா்ிநயாவின் நீண்டகாை
ச்பாருளைாதார ந்பா்டடியிடும ொதக நி்ைக்குப ்பஙகளைிக்கும ஒன்ரா்ிநயாவின் தி்ட்டத்தில் ஒரு ்பகுதி.

நமலும நகள்விகள் நக்டக நவணடுமா?

உஙகள் ்பள்ளைியிைா்ன முழுநாள் கிண்டரகார்ட்டன் ்பற்்ி நமலும விவரஙக்ளை
உஙகள் ்பள்ளைியின் முதன்்ம ஆெிாியாி்டம நகளுஙகள்.
முழு-நநர கிண்டரகார்ட்டன் ்பற்்ிய நமைதிக தகவலுக்கும ்பா்டொ்ைகளைின்
்ப்டடியலுக்கும www.ontario.ca/kindergarten ஐ காணக.
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1-800-387-5514 ஒன்்டாாிநயாவுக்கு சவளைியிலிருந்து (416) 325-2929 ஐ
அ்ழக்கவும.
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நமைதிக தகவ்ையும ்பை சமாழிகளைில் காணைாம.
www.ontario.ca/publications இல் நெரவிஸ் ஒன்்டாாிநயா மூைம இந்த
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