کل وقتی کنڈرگارٹن
والدین کے لئے رہنمائے سوال و جواب
آپ کے بچے اور آپ کے لئے – کل وقتی کنڈرگارٹن کی
شروعات ایک ولولہ انگیز نیا قدم ہے۔ اس بارے میں مزید
جانئے کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے اور آپ کے بچے کی مدد
کیسے کرے گا۔

کل وقتی کنڈرگارٹن کیا ہے؟
ستمبر  2010میں اونٹاریو نے چار اور پانچ سال کی عمر کے بچوں کے لیے کل یومی
کنڈرگارٹن کو تدریجاً شروع کیا تھا۔ ستمبر  2014تک اس کا صوبے بھر کے تمام
ابتدائی اسکولوں میں افتتاح ہو جائے گا۔
کل یومی کنڈرگارٹن پیش کرتا ہے:
• اسکول کے باقاعدہ دن کے دوران کھیل کے ذریعہ پڑھائی میں مصروف رکھنے واال
تعلیمی پروگرام
• اسکول کے پہلے اور اسکول کے بعد باقاعدہ دن کی کمی کو پورا کرنےکے لئے
بنائےگئے پروگرام ۔ یہ اختیاری ہیں اور مناسب نرخوں پر والدین کو ان کی پیشکش
کی جاتی ہے۔ مراعات ان فیملیز کے لئے دستیاب ہوں گی جو اہل قرار پائیں گی۔
اسکول کے اوقات کار سے پہلے اور بعد کے پروگرامز کی پیشکش والد والدہ کے
طلب کرنے پر ہی کی جائے گی۔

میرا بچہ کیسے مستفید ہوگا؟
کنڈرگارٹن کے موجودہ پروگراموں کی طرح ،چار اور پانچ سال کے بچوں کے لئے کل
وقتی کنڈرگارٹن اختیاری ہے۔ لیکن تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ کل وقتی کنڈرگارٹن
کی طرح – جو بچے کل وقتی ابتدائی تعلیمی پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں  -وہ
زندگی میں ایک زیادہ مضبوط شروعات حاصل کرتے ہیں۔ کل وقتی کنڈرگارٹن میں ،آپ
کا بچہ درج ذیل سے مستفید ہوگا:

• اسکول میں زیادہ مضبوط شروعات
بچپن میں کل وقتی تعلیم آپ کے بچے کو پڑھنے ،لکھنے اور ریاضی کی مہارتوں میں
بہتری النے میں مدد کرسکتی ہے اور مستقبل کی تعلیم کے لئے ایک مضبوط بنیاد
بھی فراہم کرتی ہے۔ یہ آپ اور آپ کے بچے کے لئے گریڈ  1میں جانے کو بھی آسان
تر بناتا ہے۔ جب اسکول کا آغاز ایک پرلطف تجربہ ہوتا ہے ،تو بچوں میں سیکھنے کا
رجحان زیادہ ہوتا ہے اور وہ اسکولی تجربے کا حصہ بننے کے آرزومند ہوں گے۔
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• ہم جماعتوں کے ساتھ زیادہ وقت
عمومی تعلیمی دن کے دوران ،آپ کے بچے کو دیگر بچوں کے ساتھ میل جول رکھنے
سے فائدہ ہوگا اور آئندہ کامیابی کے لئے ضروری تعلیمی اور معاشرتی صالحیتیں
پروان چڑھیں گی۔ اسکول کے اوقات کار سے پہلے اور بعد کے پروگرامز سے آپ کے
بچے کو دوسرے بچوں کے ساتھ ایک مانوس ماحول میں زیادہ وقت بھی ملے گا۔

• ایک نتیجہ خیز اور مکمل دن
آپ کا بچہ ،مختلف مقامات پر اِدھر اُدھر گھومنے کے بجائے ،بدستور مانوس ماحول میں عملے
اور دوستوں کے ساتھ رہے گا۔

میرے بچے کی حصول تعلیم میں کون مدد کرے گا؟
ٹیچرز اور اوائل بچپن کے مُعلِّمین تعلیمی دن کے دوران آپ کے بچے کی سیکھنے میں مدد کرنے کی غرض
سے مل کر کام کریں گے۔ وہ ایک احتیاط کے ساتھ تیار کردہ پروگرام پر عمل در آمد کریں گے جو چیلنج سے
بھر پور ہے اور ہر بچے کی ترقی کے درجے کو فروغ دیتا ہے۔
آپ کے بچے کو اُن اِعزازی صالحیتوں اور تجربوں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے جو اوائل بچپن کے معلّمین اور ٹیچرز
اس پروگرام میں التے ہیں۔ پورے تعلیمی دن کے لئے کالس روم میں دو مستند ماہرین کے ہمراہ ،آپ کے بچے
کو نسبتاً زیادہ انفرادی توجہ اور تعلیمی مواقع ملیں گے۔

باقاعدہ اسکول کے دن کے دوران میرا بچہ کیا سیکھے گا اور کن کاموں
کو انجام دے گا؟
آپ کا بچہ کئی طرح کی ایسی سرگرمیوں میں شامل ہوگا جنہیں نوجوان مُتعلِّمین کے تفصیلی جائزہ لینے،
دریافت کرنے اور پروان چڑھنے میں مدد کی غرض سے ترتیب دیا گیا ہوگا۔
تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کے لئے کھیل اور تعلیم کے درمیان ایک مضبوط تعلق ہے ،خاص طور
پر سوالوں کو حل کرنے ،زبان اور عددی مہارتوں ،اور سماجی ،جسمانی اور جذباتی مہارتوں کے میدان میں۔ آپ
کا بچہ استاد اور اوائل بچپن کے معلم کی رہنمائی میں ،ایک طبع زاد کھیل ،نیز کھیل کے ذریعہ زیادہ سیکھنے
کے لئے تیار کردہ کھیل میں حصہ لے گا۔ یہ سرگرمیاں آپ کے بچے کو تخلیقی انداز سے سوچنے ،تحقیق
اور تفتیش کرنے ،سوالوں کو حل کرنے اور دوسروں کے ساتھ تبادلۂ علم و ہنر میں مدد کرے گی ۔
کل وقتی کنڈرگارٹن کی جماعتوں میں اساتذہ اور اوائل بچپن کے تربیت کاروں کی رہنمائی ایک نئے نصابی
دستاویز کے ذریعہ کی جائے گی جس کو سماجی ،جذباتی ،تعلیمی اور جسمانی مہارتوں کو پروان چڑھانے
میں آپ کے بچے کی مدد کرنے کے لئے تیار کیا گیا ہے جو اسکول میں اور پوری زندگی میں کامیابی کے لئے
ایک اچھی بنیاد فراہم کرتا ہے۔

کھیل کے ذریعہ تعلیم کی مثالیں
تحقیق اور تفتیش:
بہت سے بچے چھوٹی چھوٹی کشتیاں بناتے ہیں اور اس کے بعد انہیں واٹر سنٹر میں التے ہیں۔ ہر بچہ اپنی
کشتی کو پانی میں ڈالتا/ڈالتی ہے اور اس کے بعد کشتی میں بیک وقت ایک شیل ڈالتا ہے۔ دوسرا بچہ ایک
سادہ سی حساب کی پٹی پر شیلوں کی تعداد کا حساب رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ استاد اور اوائل بچپن کے
تربیت کار بچوں سے پوچھتے ہیں کہ ڈوبنے سے پہلے کس کشتی میں شیلوں کی تعداد سب سے زیادہ
تھی اور اس پر غور کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ وہ کشتی دوسری کشتیوں سے کیسے مختلف ہے۔

تخلیقی انداز فکر:
بچوں کا ایک چھوٹا گروپ اپنی لمبائی کے برابر کا ایک ٹاور بنانے کی کئی
کوششیں کرتا ہے۔ سعی و خطا کے ذریعہ وہ یہ دریافت کرتے ہیں کہ اگر وہ
ٹاور کا نچال حصہ زیادہ چوڑا بنائیں گے تو وہ اسے زیادہ لمبا بنا سکتے ہیں۔
وہ تیار پروڈکٹ کی ایک تصویر بناتے ہیں اپنے حل کو ظاہر کرنے کے لئے وہ
تصویروں پر لیبل لگاتے ہیں۔

مشاہدہ کرنا اور سیکھنا:
دوبارہ کارآمد بنائی گئی ردی کی چیزوں سے چڑیوں کے فیڈر بنانے کے بعد بچے
انہیں اپنی جماعت کی کھڑکی کے باہر درخت پر رکھتے ہیں۔ وہ ہر فیڈر کے گرد
ہونے والی سرگرمی کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ استاد اور اوائل
بچپن کے تربیت کار کی مدد سے ،اور ان کے اپنے مشاہدے پر مبنی ،بچوں میں سے
کچھ اپنے فیڈرس میں کچھ ترمیم کرتے ہیں اور واپس باہر رکھ دیتے ہیں تاکہ تبدیلیوں کا
اثر چڑیا کی سرگرمی پر دیکھا جا سکے۔

اسکول کے پہلے اور بعد میں میرا بچہ کیا سیکھے گا اور کون
سی چیزیں انجام دے گا؟
اسکول کے سال کے دوران ،کچھ اسکول اسکول کے پہلے اور بعد مربوط پروگرام پیش کرتے ہیں بشرطیکہ
والدین کی کافی تعداد اس میں دلچسپی لیتی ہو۔ جو کچھ باقاعدہ اسکول کے اوقات کے دوران ہوتا ہے ان کی
کمی کو یہ پروگرام پورا کرتا ہے۔ آپ کا بچہ پُرسُکون وقت مطالعہ ،جمنازیم میں یا باہر ہونے والی سرگرمیوں،
نیز اپنے کالس روم میں کھیل کے خالی وقت میں شرکت کرے گا۔
والدین کے بے حد اِصرار اور بورڈ کے پاس گنجائش موجود ہونے کی صورت میں ،بورڈز کو ترغیب دی جاتی ہے
کہ وہ تعلیمی سال کے دیگر اوقات میں چار اور پانچ سالہ بچوں کے لئے پروگرامز مہیّا کریں ،جیسے پیشہ
ورانہ ترقی کے دن ،اسکول کے وقفے اور تعطیالت۔ اس کے عالوہ وہ چھ سے  12سال کے بچوں کے لئے بھی
پروگرام منعقد کروا سکیں گے۔
پروگرامز اختیاری ہوتے ہیں اور اسکول کے بورڈ کی جانب سے مقررہ معقول نرخوں کے عوض ان کی پیشکش
کی جاتی ہے۔ مزید تفصیالت کے لئے مقامی پرنسپل یا بورڈ سے رابطہ کریں۔ کچھ خاندانوں کے لئے
میونسپلٹی کے ذریعہ ،مالی ضرورت پر مبنی ،مراعات دستیاب ہوں گی ۔

میں اس میں کیسے شامل ہو سکتا/سکتی ہوں؟
آپ کے بچے کی تعلیم کے سلسلے میں ،اس کی تعلیم کے ہر مرحلہ پر آپ کی شمولیت اہم ہے۔ یہاں کچھ
آسان سے طریقے دیئے جا رہے ہیں جن کی مدد سے آپ اپنے بچے کی کل وقتی کنڈرگارٹن سے زیادہ زیادہ
فائدہ اٹھانے میں مدد کر سکتے ہیں:
• استاد اور اوائل بچپن کے تربیت کار سے گفتگو کریں اور ان سے معلوم کریں کہ آپ روزانہ گھر پر اپنے
بچے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؛ مثال کے طور پر ،اپنے بچے کو پڑھ کر سنانا ،ان کے ساتھ کھیلنا ،اور
سیکھنے کی دیگر سرگرمیوں کا لطف اٹھانا
• اسکول بنا کر اور فیملی گفتگو کے ایک اہم حصے کو سیکھ کر آپ کے بچے کی آموزش میں دلچسپی دکھانا۔
آپ اپنے بچے سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اس نے کیا سیکھا یا دن کے دوران کیا کیا۔ مثال کے طور پر:
ً
(مثال ،بالکس ،ریت ،پانی ،الئبریری ،ڈرامائی سرگرمی)؟ وہاں تم نے کیا کیا؟
تم نے آج کن مراکز پر کام کیا
آج تمہارے درجے میں ایک خصوصی مہمان آیا تھا۔ وہ کون تھا؟ انہوں نے کس بارے میں گفتگو کی؟ وہ
اپنے ساتھ کیا الئے تھے؟
میں نے اس تصویر کو دیکھا جو تم نے بنایا تھا تمھارے درجے میں اطالع بورڈ میں لٹکتے ہوئے۔ مجھے بتاؤ
تم نے اس کو کیسے بنایا تھا۔ تم نے کیسے طے کیا تھا کہ کیا بنانا ہے؟
• معلوماتی میٹنگوں اور والدین اور خاندانوں کے لئے منعقدہ دیگر تقریبات میں شریک ہوں
m
m

m

• اگر آپ کے پاس سواالت ہوں یا اپنے بچے کے اسکول کے تجربہ کے بارے میں تشویشات ہوں تو اپنے بچے
کے استاد اور اوائل بچپن کے تربیت کار سے بات کریں۔

اونٹاریو نے کل وقتی کنڈرگارٹن کو متعارف کیوں کرایا ہے؟
آج کی پیچیدہ دنیا میں ،ہمارے بچوں کے لئے تعلیم پہلے سے زیادہ اہم بن گئی ہے۔ کل وقتی کنڈرگارٹن آپ
کے بچہ کو اسکول میں اور اس کی زندگی میں ایک مضبوط شروعات دینے کے لئے تیار کیا گیا ہے۔ ابتدائی
تعلیم اور بچوں کی نشونما کو سہارا دینے ،مضبوط تر اسکولی نظام کی تعمیر کرنے اور طویل مدتی معاشی
مقابلے میں اونٹاریو کو فائدہ پہنچانے کے لئے چار اور پانچ سال کے بچوں کے لئے کل وقتی کنڈرگارٹن اونٹاریو
کے منصوبے کا ایک حصہ ہے۔

اپنے اسکول میں کل وقتی کنڈرگارٹن کے بارے میں مزید معلومات کے لئے اپنے
اسکول کے پرنسپل سے پوچھیں۔
کل یومی کنڈرگارٹن کے بارے میں مزید معلومات پانے اور اسکولس کی فہرست دیکھنے
کے لیے  www.ontario.ca/kindergartenدیکھیں
انگریزی اور فرانسیسی میں معلومات کے لیے اونٹاریو میں مفت میں
 1-800-387-5514پر اور اونٹاریو کے باہر  (416) 325-2929پر کال کریں۔
 www.ontario.ca/EDUparentsپر اس معلوماتی پرچہ اور بہت سی زبانوں میں
والدین سے متعلق مزید معلومات حاصل کریں
 www.ontario.ca/publicationsپر سروس اونٹاریو کے ذریعہ انگریزی اور فرانسیسی
میں اس معلوماتی پرچے کی مطبوعہ نقول کی فرمائش کریں

ontario.ca/EDUparents

 © )Urdu( )PDF( 978-1-4606-1300-9 ISBNاونٹاریو کے لیے کوئنز پرنٹر2013 ،

کیا آپ کے پاس مزید سواالت ہیں؟

