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کودکستان تمام روز
راهنما و پرسش و پاسخ برای والدین

�ورود به کودکستان تمام روز گامی جدید و مهیج – برای شما و فرزند شما است.
در اینجا با جزییات برنامه و اینکه چگونه به فرزند شما کمک می کند آشنا خواهید 

شد.

کودکستان تمام روز چیست؟

انتاریو در حال معرفی کودکستان های تمام روز برای کودکان چهار و پنج ساله است. برنامه روزانه کودکان در این 

کودکستان ها عبارت خواهد بود از:

•��برنامه های آموزشی سرگرم کننده و بازی محور در طول ساعات عادی روزانه مدرسه

•��برنامه های پیش از ساعت و بعد از ساعت مدرسه به گونه ای طراحی شده اند که مکمل برنامه روزانه عادی 

مدرسه باشند. این موارد اختیاری بوده و با نرخ های معقولی به پدر و مادرها پیشنهاد می شوند. خانواده های 

واجد شرایط می توانند از سوبسید بهره مند شوند. برنامه های مخصوص پیش از ساعت شروع مدرسه و 

بعد از ساعت مدرسه بر اساس تقاضای پدر و مادرها ارائه خواهد شد.

این برنامه ها چه فایده ای برای فرزند من دارد؟

کودکستان های تمام روز مانند سایر برنامه های موجود مقطع کودکستان، برای کودکان چهار و پنج ساله 

اختیاری است. اما تحقیقات نشان داده است کودکانی که در برنامه های آموزشی سنین پایین – مانند کودکستان 

تمام روز – شرکت می کنند، شروع خیلی بهتری در زندگی خواهند داشت. فرزند شما در کودکستان تمام روز از این 

مزایا بهره مند خواهد شد:

قوی تر در مدرسه و  بهتر  • شروع 

بهره مندی از ساعت کامل آموزش روزانه در سنین پایین به تقویت مهارتهای خواندن، نوشتن و ریاضی فرزند شما 

کمک کرده و بستری قوی تر برای یادگیری در آینده می سازد. همچنین رفتن به کالس اول را برای شما و فرزند شما 

آسان تر خواهد ساخت. کودکانی که مدرسه را با تجربه ای خوش شروع می کنند، فراگیری بهتری داشته و تمایل 

بیشتری برای مشارکت در فعالیت ها و برنامه های مدرسه خواهند داشت.



• گذراندن وقت بیشتر با همکالسی ها

فرزند شما در طول ساعات عادی روزانه مدرسه فرصت دارد با کودکان دیگر معاشرت کند و مهارتهای علمی و 

اجتماعی الزم برای موفقیت در آینده را کسب کند. برنامه های مخصوص پیش از ساعت شروع مدرسه و بعد از 

ساعت مدرسه به فرزند شما زمان بیشتری برای بودن در کنار سایر کودکان در محیطی آشنا می دهد.

روزانه یکپارچه  و  جامع  های  • فعالیت 

فرزند شما بجای اینکه بین محل های مختلف جابجا شود، روز خود را در محیطی آشنا در کنار کارکنان و دوستان می گذراند.

چه کسانی به فراگیری فرزند من کمک می کنند؟

یک  معلم ها و آموزگاران ویژه دوران کودکی با همکاری یکدیگر در طول ساعات عادی روزانه مدرسه به فراگیری فرزند شما کمک می کنند. آنها 

برنامه طرح ریزی شده دقیق را اجرا خواهند کرد که چالش برانگیز بوده و با سطح رشد و توسعه هر کودک مطابقت دارد. 

فرزند شما می تواند از مهارتهای تکمیلی و تجربیاتی که معلم ها و آموزگاران ویژه دوران کودکی در برنامه ارائه می کنند، بهره مند شود. با حضور 

دو کارشناس واجد شرایط در کالس در طول ساعات عادی روزانه مدرسه، فرزند شما از توجه شخصی بیشتر و فرصت های بهتر برای آموختن برخوردار 

خواهد شد.

فرزند من در ساعات عادی روزانه مدرسه چه می آموزد و چه کاری انجام می دهد؟

فرزند شما در فعالیت های متنوعی شرکت خواهد کرد که برای کمک به فراگیران خردسال در کاوش، کشف و رشد طراحی شده اند.

تحقیقات نشان داده است که در مورد کودکان خردسال، ارتباطی قوی میان بازی و فراگیری بخصوص در زمینه هایی مانند حل مسائل، زبان و مهارت 

های کار با اعداد، و نیز مهارت های اجتماعی، جسمانی و احساسی وجود دارد. فرزند شما تحت نظارت و راهنمایی معلم و آموزگار ویژه دوران کودکی 

در بازی های خودانگیخته، و نیز آموزش های بازی محور ساختاریافته تر شرکت خواهد کرد. این فعالیت ها به فرزند شما کمک خواهد کرد تا خالقانه 

بیندیشد، کاوش و تحقیق کند، مسائل را حل کرده و آموخته های خود را با دیگران مطرح نماید.

معلم ها و آموزگاران ویژه دوران کودکی در کالس های کودکستان تمام روز، یک سرفصل و برنامه درسی جدید را دنبال می کنند که برای کمک به 

توسعه مهارت های اجتماعی، احساسی، علمی و جسمانی فرزند شما طراحی شده و بستری بسیار خوب برای موفقیت در مدرسه و تمام طول عمر 

برای وی ایجاد خواهد کرد.



نمونه های آموزش بازی محور

کاوش و تحقیق:

تعدادی از کودکان قایق های کوچک طراحی می کنند و سپس آنها را به مرکز فعالیت های آبی می آورند. هر کودک 

قایق خود را در آب قرار می دهد و سپس هر بار یک صدف در قایق می گذارد. یک کودک دیگر با یک وسیله یا روش 

شمارش آسان تعداد صدف ها را ثبت می کند. معلم یا آموزگار ویژه دوران کودکی از کودکان می خواهد ببینند قایق پیش 

از اینکه غرق شود چند صدف حمل می کرده و آنرا با قایق های دیگر مقایسه کنند.

تفکر خالق:

گروهی کوچک از کودکان سعی می کنند برجی هم قد خود بسازند. آنها با سعی و خطا کشف می کنند که اگر پایین برج را عریض تر در 

نظر بگیرند می توانند ارتفاع آنرا بلندتر بسازند. آنها یک نقاشی از محصول تمام شده می کشند و با برچسب زدن روی نقاشی ها، راه حل خود را 

نشان می دهند.

مشاهده و فراگیری:

کودکان بعد از ساختن وسیله تغذیه پرندگان از مواد بازیافتی آنها را روی درخت بیرون پنجره کالس درس قرار می دهند. آنها فعالیت هایی را که 

در هر وسیله تغذیه جریان دارد مشاهده کرده و ثبت می کنند. برخی از کودکان با حمایت و پشتیبانی معلم و آموزگار ویژه دوران کودکی، و بر 

اساس مشاهدات خود تغییرات و اصالحاتی در وسیله تغذیه اعمال می کنند و دوباره آنها را بیرون می گذارند تا اثر تغییرات را در فعالیت پرندگان 

مشاهده کنند.

فرزند من در ساعات قبل و بعد از مدرسه چه می آموزد و چه کاری انجام می دهد؟

برخی مدارس در صورت تمایل والدین در طول سال تحصیلی برنامه های یکپارچه قبل از ساعت و بعد از ساعت مدرسه اجرا می کنند. این برنامه 

مکمل فعالیت ها و برنامه های عادی ساعات روزانه مدرسه خواهد بود. فرزند شما از وقت مطالعه، فعالیت در ورزشگاه یا بیرون، و نیز وقت آزاد برای 

بازی در کالس استفاده خواهد کرد.

اگر میزان تقاضا از سوی پدر و مادرها در حد کافی بوده و هیات مدیره مدرسه نیز ظرفیت اجرایی داشته باشد، هیات مدیره مدارس تشویق می شوند 

که در سایر مقاطع سال، مانند روزهای PD، تعطیالت مدارس و تعطیالت عمومی برنامه هایی برای چهار ساله ها و پنج ساله ها برگزار نمایند. آنها 

همچنین می توانند برنامه هایی را برای کودکان شش تا 12 ساله نیز ارائه کنند.

اطالعات  کسب  این برنامه ها اختیاری بوده و در قبال نرخ های معقولی که توسط هیات مدیره مدرسه تعیین می شود، ارائه خواهند شد. برای 

بیشتر با مدیر یا هیات مدیره مدرسه محلی خود تماس بگیرید. برخی خانواده ها بر اساس نیاز مالی می توانند از طریق شهرداری کمک مالی 

دریافت کنند.

مدارس چگونه انتخاب شده اند؟

•��هیات مدیره مدارس و با همکاری سایر هیات های محلی و شهرداری ها مدارسی را که در هر سال آماده ارائه برنامه کودکستان تمام روز بوده اند 

شناسایی و پیشنهاد کرده اند.

•��در اولین مرحله اجرا، از هیات مدیره مدارس خواسته شده است مدارسی که برای برنامه ظرفیت دارند را پیشنهاد نمایند.
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چطور می توانم مشارکت کنم؟

کمک هایی که می توانید برای بهره بردن  از  مثال  چند  ادامه  مشارکت شما در کلیه مراحل تحصیل و آموزش فرزندتان در فراگیری او اهمیت دارد. در 

هر چه بیشتر فرزندتان از کودکستان تمام وقت انجام دهید آورده شده است:

کنید و از آنها بپرسید که دقیقاً چگونه می توانید در خانه به فراگیری فرزند خود کمک کنید؛  صحبت  کودکی  دوران  ویژه  آموزگاران  و  معلم  •��با 

بعنوان مثال با خواندن کتاب برای فرزند خود، بازی کردن با او و پرداختن به سایر فعالیت های آموزشی

•��با پرسیدن از فرزند خود درباره آنچه که آنروز در مرکز فعالیت ها انجام داده به فراگیری فرزند خود توجه کنید و بخش مهمی از مکالمات روزمره 

خانواده را به مدرسه و فراگیری اختصاص دهید

های ترتیب داده شده برای والدین و خانواده ها شرکت کنید برنامه  سایر  و  رسانی  اطالع  جلسات  •�در 

مدرسه دارید با معلم یا آموزگار ویژه دوران کودکی فرزند خود صحبت کنید. در  خود  فرزند  درباره  ای  مسئله  یا  سوال  •�اگر 

چرا برنامه کودکستان تمام روز در انتاریو اجرا می شود؟

شده  طراحی  این  برای  روز  تمام  در جهان پیچیده امروز، آموزش و تحصیالت برای کودکان از همیشه ارزش و اهمیت بیشتری یافته است. کودکستان 

ساله بخشی از طرح  پنج  و  چهار  کودکان  ویژه  روز  تمام  کودکستان  است که فرزند شما شروع قوی تری در مدرسه و زندگی داشته باشد. برنامه 

انتاریو برای پشتیبانی از فراگیری در سنین پایین و رشد و توسعه کودکان، بنا نهادن نظام تحصیلی قوی تر در مدارس و رقابتی تر ساختن انتاریو در 

بلند مدت از لحاظ اقتصادی است.

آیا سوال دیگری دارید؟
برای کسب اطالعات بیشتر درباره برنامه کودکستان تمام روز مدرسه خود از مدیر مدرسه سوال کنید.

�برای مشاهده فهرست انگلیسی مدارسی که برنامه کودکستان تمام روز دارند به وب سایت 
کنید. www.edu.gov.on.ca/kindergarten/fulldaykindergartenschools2.asp مراجعه 

�برای کسب اطالعات بیشتر درباره برنامه کودکستان تمام روز به زبان انگلیسی به وب سایت 
سایت  وب  به  فرانسه  زبان  به   www.ontario.ca/kindergarten و 

کنید. www.ontario.ca/maternellejardindenfants مراجعه 

جهت کسب اطالعات بیشتر به زبان انگلیسی و فرانسه به شماره رایگان 5514-387-800-1 )از داخل انتاریو( و 
بگیرید. انتاریو( تماس  از  بیرون  2929-325 (416) )از 


