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முழுநாள் கிண்டரகார்ட்டன்
பெற்றாருககான ஒரு ்கள்்ி-ெதில் கக்ேடு
முழுநாள் கிண்டரகார்ட்டகனத் பதா்டங்கு்து அறபுதமான 
ஒரு புதிே ந்ட்டிககக - அது எபெடி பெேல்ெடுகிறது மறறும் 
உங்கள் குழநகதககு எபெடி உதவுகிறது என்ெது ெறறியும் 
்மலும் பதாிநதுபகாள்ளுங்கள்.

முழுநாள் கிண்டரகார்ட்டன் என்றால் என்ன?
ஒன்்ாறி்ோ நான்கு மறறும் ஐநது ்ேதுக குழநகதகளுககு முழுநாள் 
கிண்டரகார்ட்டகன அளிககத் பதா்டங்கிேிருககிறது; இதில் உள்ள ஒரு நாளில் 
அ்டங்குெக்:

•  ் ழககமான ெள்ளி நாளின்்ொது ்ிகளோ்டடின் மூலம் கறக உதவும் ஒரு 
சுக்ோன கல்்ித் தி்ட்டம்.

•  ் ழககமான ெள்ளி நாளுககுக கூடுதலாக இருககும் ்ண்ணம் 
்டி்கமககபெ்ட்ட, ெள்ளி ்ந்த்திறகும் முன்பும் ெின்புமான தி்ட்டங்கள். 
இக் ்ிருபெத்பதாி்ானக், நிோேமான க்ட்ட்ணத்தில் பெற்றாரகளுககு 
அளிககபெடுகிறது. தகுதி பெறும் குடும்ெங்களுககு மானிேங்கள் கிக்டககும். 
பெற்றாாின் ்தக்க்கறெ ெள்ளி ்ந்த்துககு முன்பும் ெின்பும் தி்ட்டங்கள் 
அளிககபெடும்.

என் குழநகத எபெடிப ெலன் பெறும்?
முன்்ெ உள்ள கிண்டரகார்ட்டன் தி்ட்டங்ககளப ்ொல, முழுநாள் 
கிண்டரகார்ட்டனில் நான்கு மறறும் ஐநது ்ேதுக குழநகதகள் ்ிரும்ெினால் 
ெங்்கறகலாம். ஆனால் முழுநாள் கிண்டரகார்ட்டன் ்ொன்ற முழு்ந்த் 
பதா்டககக கல்்ித் தி்ட்டங்களில் ெங்்கறகும் குழநகதகளுககு ்ாழகககேில் 
்லு்ான பதா்டககம் கிக்டபெதாக ஆ்ாய்செிகளில் பதாிகிறது. முழுநாள் 
கிண்டரகார்ட்டனில் உங்கள் குழநகதககுப ெின்்ரும் ெலன்கள் கிக்டககும்:

• ெள்ளிேில் ்லு்ான பதா்டககம்
்ாழகககேின் பதா்டககத்தில் ஒரு நாளில் முழுநாளும் கல்்ி கறறால் உங்கள் 
குழநகதேின் ெடித்தல், எழுதுதல், க்ணிதம் ஆகிே திறன்கள் ்மம்ெ்டடு, 
எதிரகாலக கறறலுககு ்லு்ான அடித்தளம் அகமயும். இது நீங்களும் உங்கள் 
குழநகதயும் கி்்டு 1ககு்ச பெல்்கதயும் சுலெமாககுகிறது. ெள்ளிககு்ச பெல்லத் 
பதா்டங்கு்து ்ெிககத்தகக அனுெ்மாக இருககும்்ொது, குழநகதகள் கறகத் 
தோ்ாகவும் ெள்ளி அனுெ்த்தில் ெங்்கறக ஆ்்லாடும் இருபொரகள்.



• ்குபபுத் ்தாழரகளு்டன் கூடுதல் ்ந்ம்
்ழககமான ெள்ளி நாளின்்ொது, உங்கள் குழநகத ெிற குழநகதகளு்டன் ெழக 

இேலு்தன் மூலம் ெலனக்டயும், ்மலும் எதிரகால ப்றறிககு அ்ெிேமான 
கல்்ி மறறும் ெமூகத் திறன்ககள ்ளரத்துகபகாள்ளும். ெள்ளி ்ந்த்துககு முன்பும் 

ெின்புமான தி்ட்டங்கள், ெழககமான அகமபெில் ெிற குழநகதகளு்டன் ்மலும் அதிக 
்ந்ம் ெழகும் ்ாயபகெ உங்கள் குழநகதககு ்ழங்குகிறது.

• ெீ்ான, முழுகமோன நாள்
ப்வ்்று இ்டங்களுககிக்ட்ே பென்றுபகாணடிருபெதறகுப ெதில், உங்கள் குழநகத 

ெழககமான சூழலில் ெ்ணிோளரகள் மறறும் நணெரகளு்டன் இருககும்.

என் குழநகதேின் கல்்ிககு ோர ஆத்்ளிபொரகள்?
ெள்ளி நாளின்்ொது உங்கள் குழநகதகள் கறக, ஆெிாிேரகளும் இளங்குழநகதபெரு்க 
கல்்ிோளரகளும் இக்ணநது உதவு்ாரகள். அ்ரகள் ெ்ாலான, ஒவப்ாரு குழநகதேின் ்ளர்செி 
அள்ிறகும் ஏறெ க்னமாக ்குககபெ்ட்ட ஒரு தி்ட்டத்கத்ச பெேல்ெடுத்து்ாரகள். 

இநத தி்ட்டத்தில் ஆெிாிேரகளும் இளங்குழநகதபெரு்க கல்்ிோளரகளும் ்ெரககும் கூடுதல் 
திறன்களாலும் அனுெ்த்தாலும் உங்கள் குழநகத ெலனக்டயும். முழு ெள்ளி நாளுககும் ்குபெில் 
இ்ணடு தகுதிபெறற நிபு்ணரகள் இருபெதால், ்மலும் அதிக தனிபெ்ட்ட க்னம் மறறும் கறெதறகான 
்ாயபபுகள் உங்கள் குழநகதககு கிக்டககும்.

்ழககமான ெள்ளி நாளின்்ொது என் குழநகத என்ன கறறுகபகாள்ளும், 
என்ன பெயயும்?
இளம் மா்ண்ரகள், ஆ்ாயநது அறிநது ்ள் உதவு்தறபகன ்டி்கமககபெ்ட்ட ெல்்்று ்கக 
பெேல்ொடுகளில் உங்கள் குழநகத ஈடுெடும்.

இளம் குழநகதகளுககு ி்களோ்டடிறகும் கறறலுககும் இக்டேில் - குறிபொகப ெி் ்செிகன தீரத்தல், பமாழி, 
எண திறன்கள், ெமூக, உ்டல் ொரநத, உ்ணர்செி ொரநத திறன்கள் ஆகிே்றறில் - ்லு்ான பதா்டரபு இருபெது 
ஆ்ாய்செிகளில் பதாிகிறது. உங்கள் குழநகத ஆெிாிேர மறறும் இளங்குழநகதபெரு்க கல் ி்ோளாின் 
்ழிகா்ட்டலு்டன் இேல்ொன ி்களோ்டடில் ெங்்கறகும், அ்தாடு ி்களோ்டடின் மூலமான முகறோன 
கறறலிலும் ெங்்கறகும். இநத ந்ட்டிககககள் உங்கள் குழநகத கறெகனத் திறனு்டன் ெிநதிபெதறகும் 
ஆ்ாயநது அறி் தறகும் ெி் ்செிகனககளத் தீரபெதறகும் கறறகதப ெிறரு்டன் ெகிரநதுபகாள்்தறகும் உதவும்.

முழுநாள் கிண்டரகார்ட்டன் ்குபபுகளில் இருககும் ஆெிாிேரகளுககும் இளங்குழநகதபெரு்க 
கல்்ிேளிபெ்ரகளுககும் ஒரு புதிே கல்்ித்தி்ட்ட ஆ்்ணம் ்ழிகா்டடும்; ெள்ளிேிலும் ்ாழககக 
முழு்தறகும் ப்றறிககு நல்ல அடித்தளம் அகமத்துத் தரும் ெமூக, உ்ணர்செி ொரநத, கல்்ி ொரநத 
மறறும் உ்டல் ொரநத திறன்ககள ்ளரத்துகபகாள்ள உங்கள் குழநகதககு உதவும் ்ககேில் இநத 
ஆ்்ணம் ்டி்கமககபெ்டடுள்ளது.



்ிகளோ்டடின் மூலம் கறறலுககு்ச ெில உதா்்ணங்கள்
ஆ்ாயநது அறிதல்:

ெல குழநகதகள் ெிறு ெ்டகுககள ்டி்கமத்து நீர கமேத்திறகுக பகாணடு்ருகிறாரகள். 
ஒவப்ாரு குழநகதயும் தன் ெ்டகக நீாில் க்ககிறது, ெிறகு அநதப ெ்டகில் 

கிளிஞெல்ககள ஒவப்ான்றாக க்ககிறது. இன்பனாரு குழநகத எளிகமோன ஒரு 
முகறேின் மூலம் அநதக கிளிஞெல்களின் எண்ணிககககே க்னித்து்ருகிறது. எநதப 

ெ்டகில் அது மூழகு்தறகு முன் அதிக கிளிஞெல்கள் இருநதன எனக கணடுெிடியுங்கள் என்றும் 
அதறகும் மறற ெ்டகுகளுககும் உள்ள ்்றுொ்டக்டப ெறறி ெிநதிககும்ெடியும் ஆெிாிேர அல்லது 

இளங்குழநகதபெரு்க கல் ி்ேளிபெ்ர குழநகதகளி்டம் பொல்கிறார.

கறெகனத் திறனு்டன் ெிநதித்தல்:
ெில குழநகதகள் ்ெரநது தங்கள் உே்த்திறகு ஒரு ்காபு்த்கத எழுபெப ெல முகற முேல்கிறாரகள். 
ெல ்ிதமாக முேன்ற ெிறகு, ்காபு்த்தின் அடிபெகுதிகே அகலபெடுத்தினால் ்காபு்த்கத இன்னும் 
உே்மாக எழுபெலாம் என்று கண்டறிகிறாரகள். ்காபு்த்கத எழுபெிே ெின் அகத ்க்கிறாரகள்; 
தங்கள் தீரக்க காணெிகக, ்க்நத ெ்டங்களில் ்லெிள் இடுகிறாரகள்.

க்னித்தலும் கறறலும்:
மறுசுழறெி பெயேபெ்ட்ட பொரு்டககளக பகாணடு ெறக்களுககு உ்ணவுக கூடுககள அகமத்த ெின், குழநகதகள் 
அ்றகறத் தங்கள் ்குபெகற ஜன்னலுககு ப்ளி் ே உள்ள ம்த்தில் க்ககிறாரகள். ஒவப்ாரு உ்ணவுக 
கூ்டடிலும் என்ன ந்டககிறது என்ெகத க்னித்துப ெதிவு பெயகிறாரகள். ஆெிாிேர மறறும் இளங்குழநகதபெரு்க 
கல் ி்ேளிபெ்ாின் ஆத்வு்டன், ெில குழநகதகள் தாங்க்ள க்னித்த்றறின் அடிபெக்டேில், தங்கள் உ்ணவுக 
கூடுகளில் மாறறங்ககள்ச பெயகிறாரகள்; அ்றகற ப்ளி் ே க்த்து ி்்டடு அநத மாறறங்கள் ெறக்களின் 
ந்ட்டிகககேில் என்ன ி்களவுககள ஏறெடுத்துகின்றன என்று க்னிககிறாரகள்.

என் குழநகத ெள்ளிககு முன்பும் ெின்பும் என்ன கறறுகபகாள்ளும், 
என்ன பெயயும்?
ெள்ளி ஆணடின்்ொது, ெில ெள்ளிகள் ்ொதுமான எண்ணிகககேில் பெற்றார ஆர்ம் கா்டடினால் ெள்ளி 
்ந்த்திறகு முன்பும் ெின்புமான முழுகமோன தி்ட்டத்கத அளிககும். இநதத் தி்ட்டம் ்ழககமான ெள்ளி 
நாளின்்ொது ந்டபெதறகுக கூடுதலாக இருககும். அகமதிோகப ெடிககும் ்ந்ம், உ்டறெேிறெிக களத்தில் 
அல்லது ப்ளிேில் பெயேபெடும் பெேல்ொடுகள், மறறும் ்குபெகறேில் சுதநதி்மாக ்ிகளோடும் ்ந்ம் 
ஆகிே்றறில் உங்கள் குழநகத ெங்்கறகும்.

பெற்றாரகளி்டமிருநது ்ொதுமான ்தக் இருநது ்ாாிேத்துககு திறனும் இருநதால், ஆெிாிேரகளின் 
பதாழில்முகறப ெேிறெி நாள், ெள்ளி இக்ட்்களகள் மறறும் ்ிடுமுகறநா்டகள் ்ொன்ற ்ரு்டத்தின் 
ெிற நா்டகளில் நான்கு மறறும் ஐநது ்ேதுக்டே்ரகளுககான தி்ட்டங்ககள அளிபெதறகு ்ாாிேங்கள் 
ஊககு்ிககபெடுகின்றன. ஆறு முதல் 12 ்ேதுக்டே குழநகதகளுககு இநத தி்ட்டங்கள் கிக்டககுமாறும் 
அ்ரகள் பெயேலாம்.

இநத தி்ட்டங்கள் ்ிருபெத்பதாி்ானக், ெள்ளி ்ாாிேங்களால் நிோேமான க்ட்ட்ணத்தில் 
அளிககபெடுகின்றன. ்மலும் ்ி்்ங்ககள உங்கள் உள்ளூர முதன்கம ஆெிாிேர அல்லது ெள்ளி 
்ாாிேத்தி்டம் பெறுங்கள். ெில குடும்ெங்களுககு அ்றறின் நிதித் ்தக்கேப பொறுத்து நக்ா்டெி 
மூலம் உத்ித் பதாகககள் கிக்டககும்.

ெள்ளிகள் எபெடித் ்தரநபதடுககபெ்ட்டன?
•  ஒவப்ாரு ஆணடும் முழுநாள் கிண்டரகார்ட்டகன அளிககத் தோ்ாக 

இருககும் ெள்ளிககளப ொிநதுக்பெதறகு, ெள்ளி ்ாாிேங்கள் ெிற உள்ளூர 
்ாாிேங்க்ளாடும் நக்ா்டெிக்ளாடும் இக்ணநது பெேல்ெ்ட்டன.

•  நக்டமுகறபெடுத்தலின் முதல் நிகலேில், தி்ட்டத்துககு இ்டம் க்த்துள்ள 
ெள்ளிககளப ொிநதுக்ககுமாறு ெள்ளி ்ாாிேங்கள் ்க்டடுகபகாள்ளபெ்ட்டன.



IS
B

N
 9

78
-1

-4
43

5-
44

83
-2

 (அ
்சசு

) I
S

B
N

 9
78

-1
-4

43
5-

44
84

-9
 (P

D
F)

 •
 ©

 ்
ா்ண

ிே
ின்

 ஒ
ன்

்ா
ற

ி்
ே

ா 
அ

்செ
கர

, 
20

10
 

 ம
று

சுழ
ற

ெி
 ப

ெய
த 

கா
கி

தத்
தி

ல்
 அ

்செ
ி்ட

பெ
்ட

்ட
து

.

BLEED

ontario.ca/kindergarten

நான் எபெடி இதில் ெங்்கறக முடியும்?
உங்கள் குழநகதேின் கறறலில் உங்கள் ெங்்கறபு, அதன் கல்்ிேின் ஒவப்ாரு க்ட்டத்திலும் 
முககிேமானது. உங்கள் குழநகத முழுநாள் கிண்டரகார்ட்டனின் முழுப ெலகனயும் பெற நீங்கள் இநத 
ெில எளிே ்ழிகளில் உத்லாம்:

•  ஆெிாிோி்டமும் இளங்குழநகதபெரு்க கல்்ிேளிபெ்ரகளி்டமும் ்ெசுங்கள், உங்கள் குழநகதககு 
தினமும் வீ்டடில் எபெடி உத்லாம் என்று ்களுங்கள்; உதா்்ணமாக, உங்கள் குழநகதககுக ககத 
ெடித்துக கா்ட்டலாம், அதனு்டன் ்ிகளோ்டலாம், ெிற கறறல் ந்ட்டிககககளில் ்ெித்து ஈடுெ்டலாம்

•  பெேல் கமேங்களில் உங்கள் குழநகத இன்று என்ன பெயதது எனக ்க்டெதன் மூலம் உங்கள் 
குழநகதேின் கறறலில் ஆர்ம் காணெியுங்கள், ்மலும் ெள்ளி மறறும் கறறல் ஆகிே்றகற குடும்ெ 
உக்ோ்டலில் முககிேமான ஒரு ெகுதிோககவும்

•  பெற்றாருககும் குடும்ெங்களுககுமான தக்ல் ெநதிபபுகளிலும் ெிற நிகழவுகளிலும் 
ெங்்கறறுகபகாள்ளுங்கள்

•  உங்கள் குழநகதேின் ெள்ளி அனுெ்த்கதப ெறறி ஏ்தனும் ்கள்்ி ்க்டக ்்ணடும் 
என்றால் அல்லது ஏ்தனும் க்கல இருநதால் உங்கள் குழநகதேின் ஆெிாிேரு்டன் அல்லது 
இளங்குழநகதபெரு்க கல்்ிேளிபெ்ரு்டன் ்ெசுங்கள்.

ஏன் ஒன்்ாறி்ோ முழுநாள் கிண்டரகார்ட்டகன அறிமுகபெடுத்தியுள்ளது?
இன்கறே ெிககலான உலகில் நம் குழநகதகளுககுக கல்்ி முன்பனப்ொகதயும் ்ி்ட முககிேமானதாக 
இருககிறது. முழுநாள் கிண்டரகார்ட்டன் உங்கள் குழநகதககுப ெள்ளிேிலும் ்ாழகககேிலும் ஒரு 
்லு்ான பதா்டககத்கதத் தரும் ்ககேில் அகமககபெ்டடுள்ளது. நான்கு மறறும் ஐநது ்ேதுக 
குழநகதகளுககான முழுநாள் கிண்டரகார்ட்டன், பதா்டககநிகலக கல்்ிககும் குழநகத ்ளர்செிககும் 
ஆத்்ளித்து, ்மலும் ்லு்ான ஒரு ெள்ளி அகமபகெ உரு்ாககி, ஒன்்ாறி்ோ்ின் நீண்டகால 
பொருளாதா் ்ொ்டடிேிடும் ொதக நிகலககுப ெங்களிககும் ஒன்்ாறி்ோ்ின் தி்ட்டத்தில் ஒரு ெகுதி.

்மலும் ்கள்்ிகள் ்க்டக ்்ணடுமா?
உங்கள் ெள்ளிேிலான முழுநாள் கிண்டரகார்ட்டன் ெறறி ்மலும் ்ி்்ங்ககள உங்கள் 
ெள்ளிேின் முதன்கம ஆெிாிோி்டம் ்களுங்கள்.
முழுநாள் கிண்டரகார்ட்டன் ெள்ளிகள் அ்டங்கிே ஒரு ெ்டடிேகல ஆங்கிலத்தில் ொரகக 
இங்கு பெல்லுங்கள்: www.edu.gov.on.ca/kindergarten/fulldaykindergartenschools2.asp. 

முழுநாள் கிண்டரகார்ட்டன் ெறறி ்மலும் தக்ல் பெற இங்கு பெல்லுங்கள்:  
www.ontario.ca/kindergarten (ஆங்கிலம்) www.ontario.ca/maternellejardindenfants 
(ெிப்ஞசு)

ஒன்்ாறி்ோ்ில் க்ட்ட்ணமின்றி அகழகக: 1-800-387-5514 ஒன்்ாறி்ோ்ிறகு 
ப்ளிேிலிருநது ஆங்கிலத்திலும் ெிப்ஞெிலும் தக்ல் பெற: (416) 325-2929.


