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د بشپړ ورځې لپاره وړکتون
د ميندو پلرونو لپاره د پوښتنو او ځوابونو الرښود

د بشپړ ورځې لپاره وړکتون پېلول – تاسو او ستاسو ماشوم لپاره - يو پر زړۀ پورې 
نوی ګام دی. پۀ دې اړه ال نور معلومات ترالسه کړئ چې دا څنګه کار کوي او ستاسو 

ماشوم سره به څنګه مرسته وکړي.

د بشپړ ورځې لپاره وړکتون څۀ ته وايي؟
اونټاريو د څلور او پنځۀ کلن ماشومانو لپاره د بشپړ ورځې لپاره وړکتون پېلوي چې دغه ورځ کښې به 

الندېني شامل وي:

•��د معمول ښوونځي ورځ پر مهال کښې د لوبو سره د درس لپاره زده کړيز او بوختوونکی پروګرام

•��د معمول ښوونځيز ورځ تکامل لپاره د ښوونځيز ساعتونو نه مخکښې او ورسته طرح شوي پروګرامونه 
دغه اختياري بڼه لري او ميندو پلرونو ته د معقول فيس سره وړاندې کوالی شي. دا فرصتي بڼه لري او 

ميندو پلرونو ته پۀ معقول بيه وړاندې کوالی شي. مالي مرسته به د هغو کورنيو لپاره چې ورته وړتيا 
لري شتونتيا ولري. د ميندو پلرونو غوښتنې پر بنسټ به د ښوونځيز ساعتونو نه مخکښې او وروسته 

پروګرامونه وړاندې کوالی شي.

زما ماشوم به څنګه ورڅخه ګټه پورته کړي؟
د وړکتون موجوده پروګرامونو پۀ څېر، د بشپړ ورځې لپاره وړکتون د څلور او پنځۀ کلن ماشومانو لپاره 
اختياري بڼه لري. خو څېړنو څخه دا څرګندېږي چې هغه ماشومان چې – د بشپړ ورځې لپاره وړکتون پۀ 

څېر – د بشپړ ورځ د وختي زده کړو پروګرامونو کښې ونډه لري، هغوی د ژوند پېل پۀ پياوړيې توګه سره 
کوي. د بشپړ ورځې لپاره وړکتون کښې، ستاسو ماشوم به د الندېنيو څخه ګټه پورته کړای شي:

• پۀ ښوونځي کښې يو پياوړی پېل
پۀ ژوند کښې د وختي زده کړو يوه بشپړ ورځ ستاسو د ماشوم لوست، ليک او رياضي هنرونو کښې ښۀ 

والی را وستلی شي او پۀ راتلونکي کښې د زده کړو لپاره ورته يو پياوړی بنسټ وړاندې کوالی شي. دغه 
تاسو او ستاسو ماشوم دواړو لپاره ټولګي 1 ته ورتګ هم ال نور اسانوي. کله چې د ښوونځي پېل کول يوه 

خوندوره تجربه ګرځي، نو ماشومان زده کولو ته ال هم چمتو وي او د ښوونځيزو تجربو کښې ګډون کولو ته 
لېوالتيا لري.



• د ټولګي ملګرو سره نور سېوا وخت
د ښوونځي د معمول ورځ پر مهال کښې، ستاسو ماشوم به د نورو ماشومانو سره ټولنيز اړيکې جوړولو 
څخه ګټه واخلي او پۀ راتلونکي کښې د برياليتوب لپاره اړين تعليمي او ټولنيز هنرونو ته به وده ورکړي. 

د ښوونځيز ساعتونو نه مخکښې او وروسته پروګرامونه به ستاسو ماشوم ته پۀ بلد چاپېريال کښې د نورو 
ماشومانو سره ال نور سېوا وخت وړاندې کړي.

• يوه غيرملحوم او متکامل ورځ
ستاسو ماشوم به د کارکوونکو او ملګرو پۀ يو داسې چاپېريال کښې پاتې شي چې هغه ورسره روږدی او بلد وي، پرته لۀ 

دې چې بېالبېلو ځايونو ته ځي راځي.

څوک به زما د ماشوم د زده کړو مالتړ کوي؟
ښوونکي او پۀ لومړني ماشومتوب کښې د زده کړې وړاندېکوونکي به پۀ ګډه کار کوي چې ستاسو ماشوم سره ښوونځيزې ورځ پر مهال 

کښې زده کړې ترالسه کولو کښې مرسته وکړي. هغوی به يو تر پام الندې پالن شوی پروګرام پلی کوي کوم چې چېالنج وړاندې کوونکی 
وي او د هر ماشوم د ودې کچې سره سمون لري. 

ستاسو ماشوم د بشپړيزو )تکاملي( هنرونو او تجربو څخه ګټه پورته کوي کوم چې لومړني ماشومتوب کښې د زده کړې وړاندې کوونکو او 
ښوونکو لۀ اړخه پروګرام کښې ورته وړاندې کوالی شي. د ښوونځي بشپړه ورځ لپاره پۀ ټولګي خونه کښې د دوو وړ مسلکي ښوونکو پۀ 

موجودګي کښې به ستاسو ماشوم نوره سېوا ځانګړيې پاملرنه او د زده کړې مواقع ترالسه کړي.

د معمول ښوونځيز ورځ پر مهال کښې به زما ماشوم څۀ زده کوي او څۀ به کوي؟
ستاسو ماشوم به پۀ داسې ډېرو بېالبېل ډول کړنو کښې بوخت شي چې هغه د زلمو زرده کوونکو سره پۀ پلټنې، موندنې او سترېدلو کښې به 

مرسته کوي.

څېړنې دا څرګندوي چې د تنکيو ماشومانو لپاره د لوبې او زده کړې تر مينځ يو پياوړی تړاؤ شتونتيا لري، پۀ ځانګړيې توګه سره د ستونزو 
هواري، د ژبې او شمېرنې هنرونو، او ټولنيز، طبعي او جذباتي هنرونو پۀ برخو کښې. ستاسو ماشوم به د خپلې خوښې پۀ لوبو کښې برخه 

اخلي، او د لوبو د الرې پۀ ال زياتو هډانيزو زده کړو کښې هم، چې دا هر څۀ به د ښوونکي او د ابتدايي ماشومتوب ښوونکی تر څارنې 
الندې ترسره کېږي. دغه کړنې به ستاسو ماشوم سره پۀ ابتکاري توګه سره فکر کولو، پلټلو او څېړلو، د ستونزو هوارولو او خپلې زده کړې 

د نورو سره ونډه کولو کښې مرسته وکړي.

د بشپړ ورځې لپاره وړکتون پۀ ټولګيو کښې به ښوونکي او د ابتدايي ماشومتوب ښوونکی د نوي تدريسي السوند څخه الرښونه ترالسه کوي 
کوم چې داسې مطرح شوی دی چې ستاسو ماشوم سره ټولنيز، جذباتي، تدريسي او طبعي هنرونو ته وده ورکولو کښې مرسته کوي کوم چې 

پۀ ښوونځي او بشپړ ژوند کښې د برياليتوب لپاره يو ښۀ بنسټ وړاندې کوي.



د لوبو د الرې د زده کړې بېلګې
کتنه او پلټنه:

يو شمېر ماشومان وړې کشتۍ مطرح کوي او بيا يې د اوبو مرکز ته راوړي. هر يو ماشوم \ ماشومه خپله 
کشتۍ پۀ اوبو کښې کښېږدي او بيا پۀ کشتۍ کښې يوه يوه کونځکه )shell( کښېږدي. بل يو ماشوم د يو ساده 

حسابي نخښې )tally( پۀ کارولو سره د کونځکو د شمېر حساب ساتي. ښوونکی يا د ابتدايي ماشومتوب ښوونکی د 
ماشومانو څخه تپوس کوي چې کومې کشتۍ کښې د ډوبېدو څخه مخکښې تر ټولو سېوا کونځکې ايښودل شويې وې او 

فکر وکړئ چې دغه کشتۍ د نورو څخه څنګه توپير لري.

ابتکاري فکر:
د ماشومانو يوه وړوکيې ډله د ځانونو پۀ شان لوړ يو مينار د جوړولو يو شمېر هڅې کوي. د بيا بيا هڅو او غلطيو د الرې، هغوی دا معلوم 

کړي چې که چېرته هغوی د مينار الندېنۍ برخه پلنه جوړه کړي نو هغوی مينار ال دنګ او اوچت جوړولی شي. هغوی د جوړ کړ شوي څيز 
انځور جوړوي او خپل حلونه څرګندولو لپاره دغه انځورونو باندې لېبل لګوي.

مشاهده او زده کړه کول:
د بيا کارول شويو توکو څخه مرغيو ته د خوړو ورکولو لوښي جوړولو څخه وروسته، ماشومان هغه بيا د خپل ټولګي خونې د کهړکۍ څخه 

بهر پۀ ونه کښې کښېږدي. هغوی دغه د خوړو لوښي څاري او هر يو باندې چې څۀ کړنې پېښېږي هغه ريکارډ کوي. د ښوونکي او د ابتدايي 
ماشومتوب ښوونکی پۀ مالتړ سره، او د خپلو مشاهداتو پر بنسټ، ځينې ماشومان خپل جوړ کړيو د خوړو لوښيو کښې بدلونونه راولي او 

بېرته يې بهر کښېږدي چې د مرغيو پر کړنو باندې د دغو بدلونونو اغېزه مشاهده کړي.

د ښوونځيز ساعتونو نه مخکښې او ورسته به زما ماشوم څۀ زده کوي او څۀ به کوي؟
د ښونځيز کال پر مهال کښې، ځينې ښوونځي به د ښوونځيز ساعتونو څخه د مخکښې او وروسته پر يو ځای )integrated( پروګرام وړاندې 
کوي که چېرته د ميندو پلرونو کافي شمېر پۀ دې کښې دلچسپي لري. دغه پروګرام به د هغو پۀ بشپړتيا کار کوي چې د معمول ښوونځيز ورځ 

پر مهال کښې پېښېږي. ستاسو ماشوم به د لوست لپاره هوسا وخت، پۀ جيمنازيوم کښې يا بهر کړنو، او دې سره سره پۀ ټولګي خونه کښې د 
لوبو لپاره وزګار وخت کښې خپله ونډه ولري.

که چېرته د ميندو پلرونو لۀ اړخه خورا ډول سره غوښتنه کېږي او بورډ يې توان هم لري، نو بورډونه دې ته هڅولی شي چې د څلور کلنو 
او پنځۀ کلنو لپاره د کال پۀ بل يو وخت کښې، لکه د PD ورځو، ښوونځيز چټيانو او نورو چټيانو پر مهال، پروګرامونه وړاندې کړي. کېدای 

شي هغوی دغه پروګرام د شپږو نه تر 12 کلنو ماشومانو لپاره هم شته کړي.

دا پروګرامونه فرصتي بڼه لري او د ښوونځيز بورډ لۀ اړخه تعين شويې معقولې بيعې د الرې وړاندې کوالی شي. د نورو تفصيالتو لپاره 
د خپل ځايي سر ښوونکي يا د بورډ سره وګورئ. ځينو کورنيو ته به، د مالي اړتياوو پر بنسټ، د ښاروالۍ )municipality( د الرې، پۀ 

فيسونو کښې مالي مرسته شتونتيا ولري.

ښوونځي پۀ څۀ ډول سره غوره شوي وو؟
•��ښوونځيز بورډونو د نورو ځايي بورډونو او ښارواليو سره پۀ ګډه کار وکړی چې هغه ښوونځي د دې پروګرام لپاره وړاندې کړي چې هر 

کال د بشپړ ورځ وړکتون وړاندې کولو لپاره چمتو وي.

•��د دې پروګرام عملي کولو ړومبۍ مرحلې لپاره، د ښوونځيز بورډونو څخه غوښتل شوي وو چې د هغو ښوونځيو وړانديز وکړي چېرته چې 
د دې پروګرام لپاره ځای وو.
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زۀ به ونډه څنګه ولرلی شم؟
د خپل ماشوم يا ماشومې پۀ هر تدريسي دريځ باندې د هغۀ يا هغې زده کولو کښې ستاسو ونډه اړينه ده. دلته کښې ځينې هغه ساده الرې 

وړاندې کوالی شي چې پۀ مرسته سره يې کوالی شئ خپل ماشوم سره د بشپړ ورځې لپاره وړکتون څخه بشپړه ګټه پورته کولو کښې 
مرسته وکړئ:

•��د ښوونکي او د ابتدايي ماشومتوب ښوونکی سره خبرې وکړئ او ورڅخه و پوښتۍ چې هره ورځ پۀ کور کښې خپل ماشوم ته څۀ ډول 
مالتړ ورکولی شئ؛ د بېلګې پۀ توګه، خپل ماشوم ته لوستل، خپل ماشوم سره لوبې کول، او نورې زده کړيزې کړنې ورسره پۀ خوند 

ترسره کول

•��د خپل ماشوم زده کړو ته خپله لېوالتيا څرګنده کړئ او ورڅخه وپوښتئ چې ستاسو ماشوم د کړنو )فعاليت( پۀ مرکزونو کښې نن څۀ وکړل 
او ښوونځی او زده کړه د کورنيزو خبرو اترو يوه اړينه برخه وګرځوئ

•�د ميندو پلرونو او کورنيو لپاره انتظام شويو معلوماتي غونډو او نورو واقعو کښې برخه اخلئ

•��که د خپل ماشوم ښوونځيز تجربو پۀ اړوند څۀ هم پوښتنې يا اندېښنې لرئ نو د خپل ماشوم د ښوونکي يا د ابتدايي ماشومتوب ښوونکی سره 
و غږېږئ.

اونټاريو ولې د بشپړ ورځې لپاره وړکتون معرفي کړی دی؟
پۀ نننۍ پېچيده نړۍ کښې، زده کړه ستاسو ماشوم لپاره لۀ هر کله نه اوس ډېره اړينه شويې ده. د بشپړ ورځې لپاره وړکتون مطرح شوی دی 
چې ستاسو ماشوم وکړای شي پۀ ښوونځي او ژوند کښې پۀ پياوړيې توګه سره پېل وکړي. د څلور او پنځۀ کلن ماشومانو لپاره د بشپړ ورځې 

لپاره وړکتون د اونټاريو د هغه پالن برخه ده چې د وختي زده کړو او د ماشوم د ودې د مالتړ، د ښوونځي يو پياوړی نظام جوړولو او د 
اونټاريو د اوږدې مودې اقتصادي مسابقاتي ګټې ته ونډه وړاندې کولو لپاره دی.

ايا تاسو نورې پوښتنې لرئ؟
د خپل ښوونځي سرښوونکي څخه ستاسو پۀ ښوونځي کښې د بشپړ ورځې لپاره وړکتون پۀ اړوند د نورو معلوماتو 

لپاره پوښته وکړئ.

 www.edu.gov.on.ca/kindergarten/fulldaykindergartenschools2.asp دغه ويب پاڼې ته الړ شئ
چې د بشپړ ورځې لپاره وړکتون ښووځيو لسټ پۀ انګليسي کښې وګورئ.

د بشپړ ورځې لپاره وړکتون پۀ اړه نور معلومات پۀ انګليسي کښې دغه ويب پاڼې 
www.ontario.ca/ څخه او پۀ فرانسوي کښې د دغه ويب پاڼې www.ontario.ca/kindergarten

maternellejardindenfants څخه ترالسه کړئ

پۀ انګليسي او فرانسوي کښې د معلوماتو لپاره پۀ اونټاريو کښې دغه وړيا شمېرې 5514-387-800-1 ته او د 
اونټاريو نه د بهر څخه دغه شمېرې 2929-325 (416) ته ټېليفون وکړئ.


