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પૂર્ણ દિવસનું  
દિન્ડરગાર્ણન
માતાપપતા મારે પ્રશનનો અને જવાબનો માગ્ણિર્શિિા
તમારા બાળિ મારે અને તમારા મારે પૂર્ણ સમયનું દિન્ડરગાર્ણન શિરૂ િરવું એિ ઉત્ેજિ 
નવું પગલું છે. તે િેવી રીતે િામ િરે છે અને તમારા બાળિને તે િેવી રીતે મિિ િરશિે તેના 
પવશિે વધુ જારનો.

પૂર્ણ દિવસનું દિન્ડરગાર્ણન શિું છે?

ઓનરાદરયનો ચાર- અને પાંચ- વર્ણના બાળિનો મારે પૂર્ણ સમયનું દિવસનું દિન્ડરગાર્ણન શિરૂ િરી રહ્ા છે જેમાં 
એિ દિવસમાં સામેલ છેઃ

•  પનયપમત શિાળા દિવસ િરપમયાન પશિક્ષર સાથે પ્રવૃપત્મય, શિૈક્ષપરિ િાય્ણક્રમ

•  પનયપમત શિાળા દિવસમાં પૂરિ શિાળા પહેલાં અને બાિ િાય્ણક્રમનો. આ વૈિપ્પિ છે અને વાલીઓને વયાજબી 
િરનોએ પૂરા પા્ડવામાં આવે છે. યનોગય ઠરતા પદરવારનો મારે સબપસ્ડીઓ ઉપલબધ થશિે. શિાળા સમય પહેલાં 
અને બાિના િાય્ણક્રમનો વાલીઓની માંગના આધારે પૂરા પા્ડવામાં આવશિે.

મારા બાળિને િેવી રીતે લાભ થશિે?
વત્ણમાન દિન્ડરગાર્ણન િાય્ણક્રમનોની માફિ, પૂર્ણ સમયનું દિન્ડરગાર્ણન ચાર અને પાંચ વર્ણના બાળિનો મારે 
વૈિપ્પિ છે. પરંતુ સંશિનોધન િશિા્ણવે છે િે જે બાળિનો પૂર્ણ દિવસના વહેલા તાલીમ િાય્ણક્રમનો જેવા િે પૂર્ણ 
સમયના દિન્ડરગાર્ણન માં પહસસનો લે છે - તેઓ જીવનમાં વધુ સબળ શિરૂઆત િરી શિિે છે. પૂર્ણ દિવસના 
દિન્ડરગાર્ણન માં, તમારા બાળિને નીચે દવારા લાભ થશિેઃ

• શિાળામાં એિ સબળ શિરૂઆત

જીવનમાં વહેલાસર તાલીમનનો એિ સંપૂર્ણ દિવસ તમારા બાળિના વાંચન, લેખન અને ગપરત િૌશિ્યને 
સુધારવામાં મિિ િરી શિિે છે અને ભાપવ તાલીમનનો મજબૂત પાયનો પૂરનો પા્ડી શિિે છે. તે તમારા અને 
તમારા બાળિ મારે ગ્ે્ડ 1 માં સથાનાંતરર પર સરળ બનાવે છે. જયારે શિાળાની શિરૂઆત બાળિનો મારે 
એિ આનંિિાયિ અનુભવ બને તયારે બાળિનોનનો તાલીમ પ્રતયેનનો ઝુિાવ વધે છે અને તેઓ શિાળા અનુભવનનો 
પહસસનો બનવા વધુ તતપર બનશિે.



• સહપાઠીઓ સાથે વધુ સમય
પનયપમત શિાળાિીય દિવસ િરપમયાન તમારા બાળિને બીજા બાળિનો સાથે હળી-મળી શિિવાથી લાભ થશિે 

અને તે ભાપવ સફળતા મારે જરૂરી શિૈક્ષપરિ અને સામાપજિ િૌશિ્યનો પવિસાવશિે. શિાળા સમય પહેલાં અને 
બાિના િાય્ણક્રમનો તમારા બાળિને બીજા બાળિનો સાથે સુપદરપચત વાતાવરરમાં હજુ વધુ સમય આપશિે.

• એિ સંપૂર્ણ અને સંિપલત દિવસ
અતમારં બાળિ પવપવધ સથળનોઓએ જવાને બિલે સરાફ અને પમત્નો સાથે સુપદરપચત વાતાવરરમાં રહેશિે.

મારા બાળિની તાલીમને િનોર રેિનો આપશિે?
પશિક્ષિનો અને અલલી ચાઈ્્ડહૂ્ડ એજયુિેરસ્ણ તમારા બાળિને શિાળાિીય દિવસ િરપમયાન શિીખવામાં મિિ િરવા મારે સાથે મળીને િામ િરશિે. 
તેઓ સંભાળપૂવ્ણિ આયનોજીત િાય્ણક્રમ અમલમાં મૂિશિે જે પ્ડિારક્ષમ હનોય અને પ્રતયેિ બાળિના પવિાસના સતર તરફ પ્રેરીત હનોય. 

િાય્ણક્રમમાં અલલી ચાઈ્્ડહૂ્ડ એજયુિેરસ્ણ અને પશિક્ષિનો જે પૂરિ િૌશિ્યનો અને અનુભવ લાવે છે તેનાથી તમારં બાળિ લાભ મેળવે છે. પૂર્ણ 
શિાળાિીય દિવસ મારે વગ્ણખં્ડમાં બે યનોગયતાપ્રાપત વયાવસાપયિનો હનોવાથી, તમારા બાળિને વધારે વયપ્તગત િાળજી અને શિીખવાની વધુ  
તિનો મળશિે. 

પનયપમત શિાળા દિવસ િરમયાન મારં બાળિ શિું શિીખશિે અને શિું િરશિે?
તમારં બાળિ યુવાન શિીખનારાઓને પનરીક્ષર િરવા, શિનોધખનોળ િરવા અને પવિસવામાં મિિ િરવા મારે યનોજાતી ઘરી પવપવધ પ્રિારની 
પ્રવૃપત્ઓમાં સામેલ થશિે.

સંશિનોધન િશિા્ણવે છે િે નાના બાળિનો મારે ખાસ િરીને સમસયા પનરાિરર, ભારા અને આંિ્ડાઓના િૌશિ્ય અને સામાજીિ, શિાદરરીિ અને 
ભાવનાતમિ િૌશિ્યનોના ક્ષેત્ે રમત અને તાલીમ વચચે મજબૂત િ્ડી રહેલી છે. તમારં બાળિ સહજ રમતમાં પહસસનો લેશિે, અને પશિક્ષિના અને 
અલલી ચાઈ્્ડહૂ્ડ એજયુિેરરના માગ્ણિશિ્ણન અંતગ્ણ રમત થિી વધુ માળખાગત તાલીમમાં સામેલ થશિે. આ પ્રવૃપત્ઓ તમારા બાળિને રચનાતમિ 
રીતે સંશિનોધન િરતા અને નવું શિનોધવા મારે, સમસયા સુલઝાવવામાં અને તાલીમને અનયનો સાથે વહેંચવામાં મિિ િરશિે.

પૂર્ણ દિવસના દિન્ડરગાર્ણનમાં પશિક્ષિનો અને અલલી ચાઈ્્ડહૂ્ડ એજયુિેરસ્ણ નવા અભયાસક્રમ િસતાવેજના માગ્ણિર્શિત હશિે જે તમારા બાળિના 
સામાપજિ, ભાવનાતમિ, શિૈક્ષપરિ અને શિાદરરીિ િૌશિ્યનોના પવિાસમાં મિિ મારે તૈયાર િરવામાં આવેલી છે જે શિાળા અને સમગ્ જીવન 
િરમયાન સફળતા મારે સારનો પાયનો નાખે છે.



રમત સાથે તાલીમના ઉિાહરરનો

સંશિનોધન અને શિનોધઃ
ઘરા બાળિનો નાની નૌિા બનાવે છે અને પારીમાં મૂિે છે. પ્રતયેિ બાળિ તેની નૌિા પારીમાં મૂિે છે અને એિ 

સમયે એિ છીપ નૌિામાં મૂિે છે. અનય બાળિ સરળ ગરતરીનનો ઉપયનોગ િરીને મૂિાયેલ છીપની સંખયા પર ધયાન 
રાખે છે. પશિક્ષિ અથવા અલલી ચાઈ્્ડહૂ્ડ એજયુિેરર બાળિને હનો્ડી ્ડૂબે તે પહેલાં િઈ હનો્ડીમાં સૌથી વધુ છીપ છે તે 

શિનોધવાનું અને અનય નૌિાથી તે િઈ રીતે અલગ છે તે શિનોધવાનું જરાવે છે.

રચનાતમિ પવચારશિૈલી:
બાળિનોનું એિ નાનું જૂથ તેમની ઉંચાઈ જેરલનો રાવર બનાવવાના અનેિ પ્રયતન િરે છે. વારંવાર પ્રયતન અને ક્ષપત દવારા તેઓ શિનોધે છે િે જનો 
તેઓ રાવરનનો પાયનો પહનોળનો બનાવે તનો તેને તે ઉંચનો બનાવી શિિે છે. તૈયાર ઉતપાિનનું તેઓ પચત્ તૈયાર િરે છે અને પનોતાનનો ઉપાય િશિા્ણવવા 
મારે તે પચત્ની નીચે લેબલ િરે છે.

પનરીક્ષર અને તાલીમઃ
રીસાયિલ િરેલ મરીરીયલમાંથી બ્ડ્ણફી્ડર બનાવયા બાિ, બાળિનો તેને વગ્ણની બારીની બહારના વૃક્ષ પર મૂિે છે. પ્રતયેિ ફી્ડરમાં થતી પ્રવૃપત્નું તે 
પનરીક્ષર િરે છે અને નોંધે છે. પશિક્ષિ અને અલલી ચાઈ્્ડહૂ્ડ એજયુિેરરની સહાયથી, અને તેમના પનોતાના પનરીક્ષરનોને આધારે િેરલાંિ બાળિનો 
તેમના ફી્ડરમાં સુધારનો િરે છે અને પક્ષીની પ્રવૃપત્માં ફેરફારની અસર નોંધવા મારે તેને ફરીથી બહાર મૂિશિે.

શિાળા પહેલાં અને બાિ મારં બાળિ શિું શિીખશિે?
શિાળાિીય વરષો િરમયાન, િેરલીિ શિાળાઓ સંિપલત પહેલાં અને બાિનનો શિાળા િાય્ણક્રમ આપે છે જનો પૂરતા માતાપપતાને રસ હનોય. આ િાય્ણક્રમ 
પનયપમત શિાળાિીય દિવસમાં થતી પ્રવૃપત્ઓની પૂરિ બનશિે. તમારં બાળિ શિાંત વાંચન સમય, જીમ અથવા બહારની પ્રવૃપત્ઓ, તેમજ 
વગ્ણખં્ડમાં છૂરથી રમવાના સમયમાં ભાગ લેશિે.

જયાં વાલીઓ તરફથી પૂરતી માંગ હનોય અને બનો્ડ્ણ ક્ષમતા ધરાવતું હનોય, તયાં બનોરસ્ણને વર્ણના અનય સમયનોએ, જેમ િે PD દિવસનો, શિાળા 
પવરામનો અને રજાઓમાં, ચાર- અને પાંચ વર્ણના બાળિનો મારે િાય્ણક્રમનો પૂરા પા્ડવા મારે પ્રનોતસાપહત િરવામાં આવે છે. તેઓ છ થી 12 વર્ણના 
બાળિનોને પર િાય્ણક્રમ ઉપલબધ િરાવી શિિે છે.

િાય્ણક્રમનો વૈિપ્પિ છે અને શિાળા બનો્ડ્ણ દવારા ન્િી િરેલા વયાજબી િરનોએ પૂરા પા્ડવામાં આવે છે. વધુ માપહતી મારે તમારા સથાપનિ 
પપ્રનસીપાલ અથવા બનો્ડ્ણનનો સંપિ્ણ િરનો. નારાંિીય જરૂદરયાતને આધારે, મયુપનસીપાપલરી દવારા, િેરલાંિ પદરવારનો મારે રાહત પર  
ઉપલબધ બનશિે.

શિાળાઓની પસંિગી િેવી રીતે િરવામાં આવી હતી?
•  પૂર્ણ દિવસનું દિન્ડરગાર્ણન પૂરં પા્ડવા મારે તૈયાર હનોય તેવી શિાળાઓની ભલામર િરવા મારે શિાળા બનોરસસે અનય બનોરસ્ણ અને 

મયુપનપસપાપલરીઓ સાથે િામ િયુું.

•  પ્રથમ તબ્િાના અમલ મારે શિાળા બનોરસ્ણને િાય્ણક્રમ મારે જગયા ધરાવતી હનોય તેવી શિાળાઓની ભલામાર િરવા િહેવામાં આવયું.
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ontario.ca/kindergarten

હું િેવી રીતે સામેલ થઈ શિિું છંુ?
તમારા બાળિના પશિક્ષરના િરેિ તબ્િે તેની તાલીમમાં તમારી પહસસેિારી છે. પ્રસતુત છે િેરલાંિ સરળ રસતા જેનાથી તમે તમારા બાળિને 
પૂર્ણ સમયના બાળમંદિર (દિન્ડરગાર્ણન)નનો મહત્મ ફાયિનો ઉઠાવવામાં મિિ િરી શિિનો છનોઃ

•  તમે તમારા બાળિને ઘરે િરરનોજ િેવી રીતે મિિ િરી શિિનો છનો તે જારવા મારે પશિક્ષિ અને અલલી ચાઈ્્ડહૂ્ડ એજયુિેરર સાથે વાત િરનો; 
ઉિાહરર તરીિે, તમારા બાળિ સામે વાંચન િરીને, તમારા બાળિ સાથે રમીને, અને અનય તાલીમલક્ષી પ્રવૃપત્ઓનનો આનંિ ઉઠાવીને. 

•  તમારા બાળિે આજે પ્રવૃપત્ િેનદ્નો ખાતે શિું િયુું તે પૂછીને તમારા બાળિના પશિક્ષરમાં રસ િાખવનો અને શિાળા અને પશિક્ષરને પદરવારની 
વાતચીતનનો એિ અગતયનનો ભાગ બનાવનો

•  માતાપપતા અને પદરવારનો મારે આયનોપજત માપહતી બેઠિનો અને અનય િાય્ણક્રમનોમાં પહસસનો લનો

•  તમારા બાળિના શિાળાના અનુભવ પવશિે તમને િનોઈ પ્રશનનો િે ચચતા હનોય તનો તમારા બાળિના પશિક્ષિ અથવા અલલી ચાઈ્્ડહૂ્ડ એજયુિેરર 
સાથે વાત િરનો.

શિા મારે ઓનરાદરયનો દવારા પૂર્ણ દિવસનું બાળમંદિર (દિન્ડરગાર્ણન) રજૂ િરવામાં આવયું છે?
આજના જદરલ પવશવમાં, આપરાં બાળિનો મારે પશિક્ષરનું મહતવ હંમેશિ િરતાં વધયું છે. પૂર્ણ દિવસનું બાળમંદિર (દિન્ડરગાર્ણન) તમારા 
બાળિને શિાળામાં અને જીવનમાં એિ સબળ શિરૂઆત આપવા મારે તૈયાર િરવામાં આવયું છે. ચાર અને પાંચ વર્ણના બાળિનો મારેનું પૂર્ણ 
દિવસનું બાળમંદિર (દિન્ડરગાર્ણન) ઓનરાદરયનોની વહેલી તાલીમ અને બાળપવિાસને રેિનો આપવા મારે, સબળ શિાળાિીય તંત્નું પનમા્ણર િરવા 
મારે અને ઓનરાદરયનોના લાંબાગાળાના આર્થિ સપધા્ણતમિ ફાયિાઓમાં ફાળનો આપવા મારેના આયનોજનનનો પહસસનો છે.

શિું તમને વધુ પ્રશનનો છે?
તમારી શિાળામાં પૂર્ણ દિવસના દિન્ડરગાર્ણન પવશિે વધુ જારિારી મારે તમારા શિાળાના પપ્રનસીપાલને પૂછનો.
મુલાિાત લનો www.edu.gov.on.ca/kindergarten/fulldaykindergartenschools2.asp ઇંગલીશિમાં 
પૂર્ણ દિવસના દિન્ડરગાર્ણન સિૂલનોની યાિી મારે.
ઇંગલીશિમાં પૂર્ણ દિવસના દિન્ડરગાર્ણન પવશિે વધુ જારિારી મારે જુઓ www.ontario.ca/kindergarten અને 
ફ્ેંચમાં માપહતી મારે જુઓ www.ontario.ca/maternellejardindenfants

િનોલ 1-800-387-5514 ઓનરાદરયનો અને (416) 325-2929 ઓનરાદરયનોની બહાર ઇંગલીશિ અને ફ્ેંચમાં જારિારી 
મારે રનોલ-ફ્ી િનોલ િરનો.


