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४ वर्े किन्डरगार्टेन/कप्र-स्िूलिे हो?
किन्डरगार्टेन ४ वर्ष उमेर पगु ि
े ा बालबाकलिाहरूिा लाकग एि
शैकिि िार्षक्रम हो जसलार्ष कशिा कवर्र्मा उपाकि प्राप्त
कशिि/कशकििाले नेतत्ृ व गरे िा हुन्छन।् र्सलार्ष िकहलेिाह ीँ कप्रस्िूल पकन भन्ने गररन्छ। र्समा भनाष हुनिा लाकग िुनै वर्षिो ३०
अकप्रलिो कमकतमा बालबाकलिाहरू (जो कवद्यालर् जान शरू
ु
गररसिे िा हुदीँ नै न)् िो उमेर ४ वर्ष परू ा भएिै हुनपु छष ।
किन्डरगार्टेन सत्रहरू कवद्यालर् अवकिभर सातामा िूल १५ घण्र्टा
हुने गर कवकभन्न कदन र समर्मा सञ्चालन हुन्छन।्
शल्ु िहरू प्रत्र्ेि सेवा अनसु ार फरि-फरि हुन सक्नेछन् जसलार्ष
प्रकत सत्रिा आिारमा भक्त
ु ान गनषपु नेछ। हेल्थिे र्र िाडष भएिा
र/वा िुनै कनकित प्रिारिा प्रवेशाज्ञा वाहिहरूिा लाकग र्ो सेवा
कनिःशल्ु ि छ।

किन्डरगार्टेनमा िे हुन्छ?
किन्डरगार्टेन कशििले बालबाकलिािो आवश्र्िता र रूकच
अनसु ारिो शैकिि िार्षक्रम प्रदान गनषछन।् जसिा िारण
बालबाकलिाहरूले उन हरूकभत्ररहेिोिे ह कसक्ने र्च्छािो कविास
गने, भार्ािो अन्वेर्ण गने, प्रर्ोग गने तथा सामाजमा घल
ु कमल हुने
कवकभन्न अवसरहरू प्राप्त गदषछन।्
किन्डरगार्टेनमा बालबाकलिाहरू िुनैिुरा छनौर्ट गने िुरामा
स्वकनभषर र स्वावलम्ब बन्दछन।् र्सले उन हरूलार्ष कनणषर् कलन र
कजम्मेवार बन्न कसक्ने िुरामा सहर्ोग पर्ु र्ाउीँदछ।
बालबाकलिाहरूले ब्लि बनाउने खेल, पजल (बौकिि खेल) तथा
अन्र् कसिार्र्क्त
ु खेलहरू खेलेर संख्र्ा र संख्र्ािो अविारणािा
बारे मा कसक्दछन।्
किन्डरगार्टेनमा बालबाकलिा तथा अकभभाविहरूले साथ बनाउन
सक्छन।्

किन्डरगार्टेनमा बालबाकलिाहरूले सामकू हि कक्रर्ािलापहरूिा
साथसाथै व्र्कक्तगत कक्रर्ािलापहरू पकन गदषछन।् उन हरूले
समहू मा रहेर साझेदार गनष र सामकू हि रूपमा िाम गनष तथा
स्वतन्त्ररूपले एक्लै िाम गनषकसक्दछन।्
सबै प्रिारिा सांस्िृ कति पृष्ठभकू म भएिा बालबाकलिा र
पररवारहरूलार्ष र्हाीँ स्वागत छ।
बालबाकलिाहरूले बोलेर, सनु ेर, ग त गाएर, पढेर तथा िथाहरू
एिआपसमा सनु ेर-सनु ाएर भार्ा कसक्दछन।्
बालबाकलिाहरूले किन्डरगार्टेनमा खानिा लाकग घरबार्ट खाजा र
खाना कलएर आउीँछन।् उन हरूले स्वस्थ खानप न तथा खानािो
डब्बा र खाना बेररएिा खोलहरू िसर व्र्वकस्थत गनेभन्ने िुरा
कसक्दछन।् सोह समर्मा उन हरूले सामाकजि हुने र बोलचाल गने
िुरा अवलोिन गरररहेिा र कसकिरहेिा हुन्छन।्
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किन्डरगार्टेनमा र्न्डोर र आउर्टडोर (िोठाकभत्र गररने र िोठाबाकहर गररने) दवु ै
प्रिारिा कक्रर्ािलापहरू गररनेछन।् र्हाीँ सकक्रर् अवकि र शान्त अवकि हुनेछन।्
बालबाकलिाहरूले रमार्लो गछष न् किनभने उन हरूले कसक्ने भनेिो नै र्ह
तररिा बार्ट हो।

किन्डरगार्टेनिा फार्दाहरू िे -िे हुन्?
बालबाकलिाहरूले पकछ कवद्यालर्मा राम्रो गनेछन्। उन हरू समहू मा रहन
कसक्छन,् साथ बनाउीँछन,् आफूलार्ष आत्मकवश्वासपवू ि
ष व्र्क्त गनष कसक्छन् र
घरबाकहरिो वातावरणमा सहज महससू गनष कसक्छन्।

कवद्यालर् जानअ
ु कघ बालबाकलिाहरूले िे -िे िुराहरू
जानेिो हुनपु छष ?
- सहज महससू गने र वर्स्ि व्र्कक्तहरू सीँग कनिषक्ि भएर मद्दत माग्ने
- आफ्ना िामहरू आफैं गनषसिम हुने
- कदनभरर गनषु पने कवकभन्न दैकनि िामहरू कसक्ने र बझ्ु ने
- अरूिो अकस्तत्व स्व िार गने र कवकविता हुनु राम्रो िुराहो भन्ने
कसक्ने
- राम्रो सीँग बस्ने तथा कक्रर्ािलाप र िामहरू मा ध्र्ानिे कन्ितगने
- राम्रो महससू गने र िुनै नर्ाीँ गनष खोज्ने
- कसजषनात्मि हुन मनपराउने र आफ्ना कवचारहरूलार्ष पछ्र्ाउने

मैले थप जानिार िहाीँबार्ट प्राप्त गनष सक्छु?
भर्ना फनरम किन्डरगनर्टे र्हरूबनर्ट प्रनप्त गर्ा सकिन्छ।

थप जनर्िनरीिो लनगग Moreland र्गर पररषद्िो फोर् 9240 2271 मन
िल गर्ह
ना ोस ्। आवश्यितन परे िो खण्डमन हनमी दोभनसेिो प्रबन्ध गर्ा
सक्छौं।
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