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সম্পূর্ণ দিনের দিণ্ডারগডান্্ণে
দিতডা-মডাতডানির জন্য প্রন্ডাত্তনর দেনি্ণদিিডা
সম্পূর্ণ দিনের দিণ্ডারগডান্্ণে শুরু িরডা এিদ্ উনত্তজেডািপূর্ণ েতুে িিনষেি - আিেডার দিশুর 
জন্য এবং আিেডার জন্য। এ্ডা িীভডানব িডাজ িনর এবং িীভডানব আিেডার দিশুনি সডাহডায্য 
িরনত িডানর সস দবষন়ে আরও জডানুে।

সম্পূর্ণ দিনের দিণ্ডারগডান্্ণে িী?
অণ্ডাদরওনত চডার এবং িডাঁচ বছর ব়েসীনির জন্য এিদ্ সম্পূর্ণ দিনের দিণ্ডারগডান্্ণে এর ব্যবস্ডা িরডা হন়েনছ যডার 
এিদ্ দিনের অন্তভু্ণক্ত হনব:

•  এিদ্ আগ্রহ-উদ্ীিি, দিষেডামপূলি িম্ণসপূদচ সযখডানে দে়েদমত স্ুল দিবনসর মন্্যই সখলডার মডা্্যনম সিখডার 
ব্যবস্ডা থডািনব

•  স্ুনলর সমন়ের আনগ এবং িনরর িম্ণসপূদচগুদলনি দে়েদমত স্ুল দিবনসর সম্পূরি দহনসনব ততদর িরডা হন়েনছ। 
এগুদল ঐদছিি এবং যুদক্তসম্মত হডানর এগুদল দিতডা-মডাতডার িডানছ লভ্য িরডা হ়ে। সযসব িদরবডার সযডাগ্য বনল গর্য 
হনব তডানির অনুিডাে সিও়েডা হনব। স্ুনলর সমন়ের আনগর এবং িনরর িম্ণসপূদচ দিতডা-মডাতডার িডাদবর দভদত্তনত 
সিও়েডা হনব।

আমডার দিশু িীভডানব উিিৃত হনব?
বত্ণমডানে চডালু আনছ এমে দিণ্ডারগডান্্ণে িম্ণসপূদচর মত, সম্পূর্ণ দিনের দিণ্ডারগডান্্ণে চডার এবং িডাঁচ বছনরর দিশুনির 
জন্য ঐদছিি। দিন্তু গনবষরডা়ে সিখডা সগনছ সয দিশুরডা সম্পূর্ণ দিবনসর প্রডারদভিি দিষেডা িম্ণসপূদচনত অংি সে়ে - সযমে 
সম্পূর্ণ দিনের দিণ্ডারগডান্্ণে - তডানির জীবনের সপূচেডাদ্ আরও িদক্তিডালী হ়ে। সম্পূর্ণ দিনের দিণ্ডারগডান্্ণে-এ 
আিেডার দিশুর দেম্নদলদখত উিিডার হনব:

• স্ুনল এিদ্ আরও িদক্তিডালী সপূচেডা

জীবনের শুরুনত সম্পূর্ণ দিবনসর দিষেডাগ্রহনর অভ্যস্ত হনল আিেডার দিশুর িডডা, নলখডা এবং গদরনতর িষেতডাগুদলর 
উন্নদত ঘ্নব এবং তডার ভদবষ্যনতর িডডানিডােডার িৃঢ় দভত ততদর হনব। এছডাডডাও এর ফনল আিেডার এবং আিেডার 
দিশুর িনষে সগ্রড ১-এ উত্তরর সহজতর হনব। যখে স্ুনলর সপূচেডাদ্ এিদ্ উিনভডাগ্য অদভজ্ঞতডা হ়ে, তখে দিশুরডা 
আরও দিখনত চডা়ে এবং স্ুনলর অদভজ্ঞতডার অঙ্গ হনত আগ্রহী সবডা্ িনর।



• ক্ডানসর বন্ুনির সনঙ্গ আরও সম়ে িডা্ডানেডা

দে়েদমত স্ুল দিবনস আিেডার দিশু অন্যডান্য দিশুনির সনঙ্গ সডামডাদজি সমলডানমিডা িনর এবং ভদবষ্যনতর সডাফনল্যর 
জন্য প্রন়েডাজেী়ে িঠেিডাঠনের এবং সডামডাদজি িষেতডাগুদলর উন্নদত ঘ্ডানেডার মডা্্যনম উিিৃত হনব। স্ুনলর সমন়ের 

আনগর এবং িনরর িম্ণসপূদচগুদল আিেডার দিশুনি এিদ্ িদরদচত িদরনবনি অন্যডান্য দিশুনির সনঙ্গ সম়ে অদতবডাদহত 
িরনত সিনব।

• এিদ্ ্ডারডাবডাদহি এবং সংগদঠত দিে

আিেডার দিশু স্ুনলর িম্ণী এবং বন্ুবডান্বনির সনঙ্গ িদরদচত িডাদরিডাদশ্্ণনি থডািনব, তডানি দবদভন্ন স্ডানের মন্্য সঘডারডানফরডা িরনত 
হনব েডা।

সি আমডার দিশুর দিষেডানি সডাহডায্য িরনব?
স্ুল দিবস চলডািডালীে দিষেি-দিদষেিডা এবং তিিনবর সপূচেডার দিষেডািডােিডারীরডা এিসনঙ্গ িডাজ িনর আিেডার দিশুনি দিখনত সডাহডায্য িরনব। তডাঁরডা 
প্রদতদ্ দিশুর অগ্রগদতর িয্ণডান়ের সনঙ্গ মডােডােসই এিদ্ সযননে িদরিদপিত িম্ণসপূদচর বডাস্তব রূিডা়ের িরডার চ্যডানলঞ্জ গ্রহর িরনবে।

তিিনবর সপূচেডার দিষেডািডােিডারী এবং দিষেি-দিদষেিডার িডারস্পদরি অনুিপূরি িষেতডা এবং অদভজ্ঞতডা সথনি আিেডার দিশু উিিৃত হনব। সম্পূর্ণ স্ুল 
দিবনস সযনহতু সরেরীিনষে দু'জে সযডাগ্যতডাসম্ন্ন সিিডািডার িম্ণী থডািনবে, তডাই আিেডার দিশু অদ্িতর ব্যদক্তগত মনেডানযডাগ এবং সিখডার সুনযডাগ লডাভ 
িরনব।

দে়েদমত স্ুল দিবনসর মন্্য আমডার দিশু িী দিখনব এবং িরনব?
অপিব়েসী দিষেডাথ্ণীনির খদতন়ে সিখনত, আদবষ্ডার িরনত এবং সবনড উঠনত সডাহডায্য িরডার জন্য দবনিষভডানব ততদর এমে দবদভন্ন ্রনের বহুসংখ্যি 
দরি়েডািলডানির সনঙ্গ আিেডার দিশু যুক্ত হনব।

গনবষরডা়ে সিখডা সগনছ সয সছডা্ দিশুনির সষেনরে সখলডা এবং সিখডার মন্্য দেদবড সম্ি্ণ আনছ, দবনিষত সমস্ডার সমডা্ডাে, ভডাষডা এবং সংখ্যডার িষেতডা 
এবং সডামডাদজি, িডারীদরি ও মডােদসি িষেতডার সষেনরে। আিেডার দিশু স্বত:স্পূত্ণভডানব সখলডা্পূলডা়ে সযমে অংি সেনব সতমেই সখলডার মডা্্যনম আরও 
দেদি্ণষ্ট িডাঠডানমডাদভদত্তি দিষেডা লডাভ িরনব, দিষেি-দিদষেিডা এবং তিিনবর প্রডারনভির দিষেডািডাতডানির উিনিি অনুসরর িনর। এই দরি়েডািলডািগুদল 
আিেডার দিশুনি সৃদষ্টিীল দচন্তডাভডাবেডা িরনত, খদতন়ে সিখনত এবং অনুসন্ডাে িরনত, সমস্ডার সমডা্ডাে িরনত এবং অন্যনির সনঙ্গ দিষেডার 
আিডােপ্রিডাে িরনত সডাহডায্য িরনব।

সম্পূর্ণ দিনের দিণ্ডারগডান্্ণে ক্ডানস দিষেি-দিদষেিডা এবং তিিনবর প্রডারনভির দিষেডািডাতডানির দিিডাদর হনব েতুে িডাঠরিম সম্দি্ণত এিদ্ েদথ যডা আিেডার 
দিশুর সডামডাদজি, মডােদসি, িডডানিডােডা এবং িডারীদরি িষেতডার উন্নদতনত সডাহডায্য িরডার জন্য ততদর এবং যডা স্ুল এবং সডারডা জীবে ্নর দিশুনি এিদ্ 
িৃঢ় দভদত্তর ওির প্রদতদঠিত িরনব।



সখলডার মডা্্যনম দিষেডাগ্রহনরর উিডাহরর

আদবষ্ডার এবং অনুসন্ডাে:

অনেি দিশু সছডা্ সেৌিডার েিিডা ততদর িনর এবং সসগুদলনি িডাদেনিন্রে দেন়ে আনস। প্রনত্যি দিশু তডার সেৌিডাদ্নি 
িডাদেনত ভডাসডা়ে এবং তডারিনর এিবডানর এিদ্ িনর িদড সেৌিডা়ে রডানখ। আনরিদ্ দিশু এিদ্ সরল দহসডাব িনষ 

িতগুদল িদড সিও়েডা হল তডার দহনসব রডানখ। দিষেি-দিদষেিডা অথবডা তিিনবর প্রডারনভির দিষেডািডাতডা দিশুনির দজজ্ঞডাসডা 
িরনবে সিডান্ সেৌিডাদ্ ডুনব যডাও়েডার আনগ সবনচন়ে সবদি সংখ্যি িদড ্ডারর িনরনছ এবং সিে সসদ্ অন্য সেৌিডাগুদলর 

সথনি আলডািডা তডা সভনব বডার িরনত বলনবে।

সৃদষ্টিীল দচন্তডাভডাবেডা:

দিশুনির এিদ্ সছডা্ িল এমে এিদ্ গম্ুজ ততদর িরডার জন্য সবি িন়েিবডার সচষ্টডা িনর যডা তডানির মত লম্ডা। িরীষেডা-দেরীষেডা এবং 
ভুলত্রুদ্র মডা্্যনম তডারডা আদবষ্ডার িনর সয যদি গম্ুনজর দেনচর দিিদ্ সবদি প্রিস্ত িরডা যডা়ে, তডাহনল সসদ্ আরও লম্ডা িনর ততদর িরডা যডা়ে। তডারডা 
সম্পূর্ণ দজদেসদ্র ছদব আঁনি এবং তডানির সমডা্ডাে সিখডানেডার জন্য ছদবনত সলনবল লডাগডা়ে।

িয্ণনবষের এবং দিষেডাগ্রহর:

িুেব্ণ্যবহডানরর উিনযডাগী িরডা হন়েনছ এমে িুনরডানেডা দজদেস সথনি িডাদখনির খডাও়েডানেডার িডারে ততদরর িনর দিশুরডা সরেরীিনষের জডােলডার বডাইনর গডানছ 
সসগুদলনি ্ডাঙডা়ে। িডাদখর খডাও়েডার প্রদতদ্ িডানরের দরি়েডািলডাি তডারডা িয্ণনবষের িনর ও েদথভুক্ত িনর। দিষেি-দিদষেিডা এবং তিিনবর প্রডারনভির 
দিষেডািডাতডার সডাহডায্য দেন়ে এবং তডানির দেনজনির িয্ণনবষেনরর ওির দভদত্ত িনর সিডানেডা সিডানেডা দিশু িডাদখর খডাও়েডার িডানরের িদরবত্ণে িনর এবং 
আবডার সসগুদলনি বডাইনর সরনখ এনস সিনখ সয এই িদরবত্ণে িডাদখনির দরি়েডািলডানি সিডানেডা বিল ঘ্ডানত িডানর দি েডা।

স্ুনলর আনগ এবং িনর আমডার দিশু িী দিখনব এবং িরনব?
যদি যনথষ্ট সংখ্যি দিতডা-মডাতডা আগ্রহী হে, তডাহনল স্ুল বষ্ণ চলডািডালীে, নিডানেডা সিডানেডা স্ুনল, স্ুনলর আনগ এবং িনর, সংহত িম্ণসপূদচর ব্যবস্ডা 
িরডা হনব। দে়েদমত স্ুল দিবনসর মন্্য যডা ঘন্ এই িম্ণসপূদচ তডার সম্পূরি দহনসনব িডাজ িরনব। আিেডার দিশু দেদরদবদলনত িডডার সম়ে িডানব, 
দজমনেদস়েডাম-এ এবং বডাইনরর দরি়েডািলডানি যুক্ত হও়েডার এবং সরেরীিনষে স্বডা্ীেভডানব সখলডার সুনযডাগ িডানব।

সযখডানে দিতডা-মডাতডার িডাছ সথনি যনথষ্ট িডাদব এনসনছ এবং সবডাড্ণ এর সডামথ্ণ্য আনছ, নসখডানে সবডাড্ণগুদলনি বছনরর অন্যডান্য সমন়ে সযমে দি.দড. দিবস, 
স্ুনলর সডামদ়েি এবং স্ডা়েী ছুদ্র সম়ে, চডার এবং িডাঁচ বছর ব়েসী দিশুনির জন্য িম্ণসপূদচ প্রিডাে িরনত উৎসডাদহত িরডা হ়ে। তডারডা ছ়ে সথনি ১২ 
বছর ব়েসী দিশুনির জন্য িম্ণসপূদচ ততদর িরনত িডানর।

িম্ণসপূদচগুদল ঐদছিি এবং স্ুল সবডাড্ণ দে্্ণডাদরত যুদক্তসম্মত হডানর সসগুদল প্রিডাে িরডা হনব। আরও দবস্তডাদরত তনথ্যর জন্য স্ডােী়ে দপ্রদসিিডাল অথবডা সবডাড্ণ 
এর সনঙ্গ সযডাগডানযডাগ িরুে। আদথ্ণি প্রন়েডাজনের দেদরনখ সিডানেডা সিডানেডা িদরবডারনি িুরসভডার মডা্্যনম অথ্ণসডাহডায্য সিও়েডা হনত িডানর।

িীভডানব স্ুলগুদলনি দেব্ণডাচে িরডা হন়েনছ?
•  প্রদত বছর সম্পূর্ণ দিবনসর দিণ্ডারগডান্্ণে সুদব্ডা প্রিডাে িরনত প্রস্তুত থডািনব এমে স্ুনলর সুিডাদরি িরডার জন্য স্ুল সবডাড্ণগুদল অন্যডান্য স্ডােী়ে সবডাড্ণ 
এবং দমউদেদসি্যডাদলদ্র সনঙ্গ িডাজ িরনব। 

•  িম্ণসপূদচর বডাস্তব রূিডা়েনরর প্রথম িয্ণডান়ে স্ুল সবডাড্ণগুদলনি এই িম্ণসপূদচর জন্য স্ডাে আনছ এমে স্ুনলর েডাম সুিডাদরি িরডার জন্য অনুনরডা্ িরডা হনব।
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ontario.ca/kindergarten

আদম িীভডানব যুক্ত হনত িডাদর?
আিেডার দিশুর দিষেডার প্রদতদ্ িয্ণডান়ে আিেডার যুক্ত থডািডা গুরুত্বিপূর্ণ। সম্পূর্ণ দিনের দিণ্ডারগডান্্ণে এর সুদব্ডা যত্ডা সভিব সদ্্যবহডার িরনত দিশুনি 
সডাহডায্য িরডার জন্য আিেডানি এখডানে িন়েিদ্ সরল উিডান়ের িথডা বলডা হল:

•  দিষেি-দিদষেিডা এবং তিিনবর প্রডারনভির দিষেডািডাতডানির সনঙ্গ িথডা বলুে এবং তডাঁনির দজজ্ঞডাসডা িরুে িীভডানব প্রদতদিে বডাদডনত আিদে দিশুনি 
সডাহডায্য িরনত িডানরে; সযমে, দিশুনি িনড শুদেন়ে, তডার সনঙ্গ সখলডা িনর এবং অন্যডান্য দিষেডামপূলি দরি়েডািলডাি উিনভডাগ িনর

•  আজনি দরি়েডািলডাি সিন্রে আিেডার দিশু িী িনরনছ সস সম্নি্ণ তডানি দজজ্ঞডাসডা িনর এবং স্ুল ও দিষেডা সংরিডান্ত দবষ়েগুদলনি িডাদরবডাদরি 
িনথডািিথনের দবষ়েবস্তু িনর আিেডার দিশুর দিষেডাগ্রহনর উৎসডাহ প্রিি্ণে িরুে

•  দিতডা-মডাতডা এবং িদরবডানরর জন্য আন়েডাদজত তথ্যসভডা এবং অন্যডান্য অনুঠিডানে উিদস্ত থডাক্ে

•  যদি স্ুনল আিেডার দিশুর অদভজ্ঞতডা সম্নি্ণ সিডানেডা প্র্ অথবডা উনদ্গ থডানি, তডাহনল আিেডার দিশুর দিষেি-দিদষেিডা অথবডা তিিনবর প্রডারনভির 
দিষেডািডাতডার সনঙ্গ িথডা বলুে।

সিে অণ্ডাদরওনত সম্পূর্ণ দিনের দিণ্ডারগডান্্ণে চডালু িরডা হল?
আজনির জদ্ল িৃদথবীনত আমডানির দিশুনির জন্য অতীনতর সয সিডানেডা সমন়ের তুলেডা়ে দিষেডার দবষ়েদ্ সবিী গুরুত্বিপূর্ণ। আিেডার দিশুর স্ুল 
এবং জীবনের সপূচেডানি আরও িদক্তিডালী িরডার জন্য সম্পূর্ণ দিনের দিণ্ডারগডান্্ণে ততদর িরডা হন়েনছ। সপূচেডার দিষেডা এবং দিশুর অগ্রগদতনি সডাহডায্য 
িরডা, আরও িদক্তিডালী স্ুল ব্যবস্ডা ততদর িরডা এবং অণ্ডাদরওর িীঘ্ণনম়েডািী অথ্ণনেদতি প্রদতনযডাদগতডামপূলি সুদব্ডা়ে অবিডাে রডাখডার জন্য অণ্ডাদরওর 
িদরিপিেডার অঙ্গ হল চডার এবং িডাঁচ বছর ব়েসীনির জন্য সম্পূর্ণ দিনের দিণ্ডারগডান্্ণে।

আিেডার দি আরও প্র্ আনছ?
আিেডার স্ুনলর দপ্রদসিিডালনি স্ুনল সম্পূর্ণ দিনের দিণ্ডারগডান্্ণে সম্নি্ণ আরও তনথ্যর জন্য দজজ্ঞডাসডা িরুে।

এই ওন়েবসডাই্ সিখুে: www.edu.gov.on.ca/kindergarten/fulldaykindergartenschools2.asp 
যডানত ইংনরদজনত সম্পূর্ণ দিনের দিণ্ডারগডান্্ণে স্ুনলর এিদ্ তডাদলিডা িডাে।

সম্পূর্ণ দিনের দিণ্ডারগডান্্ণে সম্নি্ণ ইংনরদজনত আরও তথ্য িডানবে এই ওন়েবসডাই্-এ: www.ontario.ca/
kindergarten এবং ফরডাদস ভডাষডা়ে এখডানে: www.ontario.ca/maternellejardindenfants

ইংনরদজ এবং ফরডাদস ভডাষডা়ে তথ্য সিনত অণ্ডাদরওনত দেঃশুল্ক সফডাে িরুে ১-৮০০-৩৮৭-৫৫১৪ এই েম্নর অথবডা অণ্ডাদরওর 
বডাইনর সথনি (৪১৬) ৩২৫-২৯২৯ এই েম্নর।


