URDU

 4سالہ بچوں کیلئے کنڈرگارٹن/پری
سکول کیا ہے؟
کنڈرگارٹن  4سالہ بچوں کیلئے ایک تعلیمی پروگرام ہے جو
تعلیم کی ڈگری رکھنے واال استاد پڑھاتا ہے۔ اسے کبھی کبھار
پری سکول کہا جاتا ہے۔ سکول شروع کرنے سے پہلے کے
سال میں کنڈرگارٹن/پری سکول شروع کرنے کیلئے ضروری
ہے کہ بچے  30اپریل تک  4سال کی عمر کو پہنچ چکے ہوں۔
کنڈرگارٹن کے سیشن مختلف دنوں اور مختلف اوقات میں چلتے
ہیں اور سکول کی ٹرم کے دوران فی ہفتہ کل  15گھنٹوں کے
سیشن ہوتے ہیں۔
ہر ٹرم میں فیس کی ادائیگی واجب ہوتی ہے اور ہر ادارے میں
فیس مختلف ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ہیلتھ کیئر کارڈ
اور/یا مخصوص ویزے ہوں تو یہ سروس مفت ہے۔

کنڈرگارٹن میں کیا ہوتا ہے؟
کنڈرگارٹن ٹیچر بچوں کی ضروریات اور دلچسپیوں کی مطابقت سے ایک تعلیمی پروگرام فراہم
کرتا ہے۔ اس سے بچوں کو بہت سے مختلف مواقع ملتے ہیں جن سے انہیں اپنی سیکھنے کی
خواہش بڑھانے ،زبان کی جستجو ،تجربے اور سوشل میل جول میں مدد ملتی ہے۔
کنڈرگارٹن میں بچے انتخاب کرنے اور اپنے کام خود کرنے میں خودمختار بنتے ہیں۔ اس طرح
انہیں فیصلے کرنا سیکھنے اور ذمہ دار بننے میں مدد ملتی ہے۔
بالکوں سےچیزیں بنا کر ،پزل حل کر کے اور مختلف کھیلوں کے ذریعے بچے ہندسوں اور
ہندسوں کے تصورات کے بارے میں سیکھتے ہیں۔
بچے اور والدین کنڈرگارٹن میں دوست بناتے ہیں۔
کنڈرگارٹن میں بچے گروپ میں سرگرمیاں بھی کرتے ہیں اور انفرادی سرگرمیاں بھی۔ وہ
دوسروں کو شریک کرنا اور مل کر حل نکالنا سیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ
خودمختارانہ طور پر کام کرنا بھی سیکھتے ہیں۔
تمام تہذیبوں سے تعلق رکھنے والے بچوں اور گھرانوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔
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بچے بولنے ،سننے ،گانے ،پڑھنے اور کہانیاں سننے سنانے کے ذریعے زبان کے بارے میں
سیکھتے ہیں۔
کنڈرگارٹن میں کھانے کیلئے بچے گھر سے سنیکس اور لنچ التے ہیں۔ وہ صحت بخش غذا
کے بارے میں سیکھتے ہیں اور یہ سیکھتے ہیں کہ وہ اپنے لنچ باکس ،ڈبوں اور پیک شدہ
چیزوں کو کس طرح سنبھالیں گے۔ ان اوقات میں وہ سوشل میل جول اور بات چیت کا مشاہدہ
کرتے ہیں اور اس بارے میں سیکھتے ہیں۔
کنڈرگارٹن میں عمارت کے اندر سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ کھلی جگہ پر بھی سرگرمیاں ہوتی
ہیں۔ کسی وقت بھاگ دوڑ ہوگی تو کسی وقت خاموشی۔ بچے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اسی
طرح وہ سیکھتے ہیں۔

کنڈرگارٹن کے کیا فوائد ہیں؟
بچے سکول سے واسطے میں بہتر رہیں گے۔ وہ گروپ کا حصہ بننا سیکھتے ہیں ،دوست
بناتے ہیں ،اعتماد کے ساتھ اپنی بات کہنا سیکھتے ہیں اور اپنے گھر سے باہر کے ماحول میں
اطمینان سے رہنا سیکھتے ہیں۔

سکول شروع کرنے سے پہلے بچوں کو کیا سیکھنے کی ضرورت
ہوتی ہے؟








اطمینان سے رہنا اور بڑوں سے مدد مانگنے کیلئے اعتماد حاصل ہونا
اپنے کام خود کرنے کے قابل ہونا
دن بھر کے دوران مختلف معموالت سیکھنا اور سمجھنا
دوسروں کو قبول کرنا اور یہ سیکھنا کہ مختلف ہونا ٹھیک ہے
بیٹھنا اور سرگرمیوں اور کاموں پر توجہ رکھنا سیکھنا
نئی چیزیں آزمانے کو اچھا سمجھنا
تخلیقی قوت سے کام لینے اور اپنے خیاالت کے مطابق چلنے کو اچھا سمجھنا

مجھے مزید معلومات کہاں سے مل سکتی ہیں؟
کنڈرگارٹن سے داخلہ فارم دستیاب ہیں۔
مزید معلومات کے لئے  Morelandسٹی کونسل کو 9240
 2271پر کال کریں۔ ضرورت ہونے پر ہم ایک زبانی مترجم کا
بندوبست کرسکتے ہیں۔
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