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اپنے کنڈر گارٹن کی عمر کے بچے کی مدد کرنا

پیش لفظ

خاندان وہ جگہ ہے جہاں ہم اپنی زندگی میں پہلی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ والدین اپنے بچے کی نشوومنا
اور سیکھنے کے عمل میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تعلیمی بیورو ( )EDBمتام والدین کو مندرجہ
ذیل پیغامات دینا چاہتا ہے:
 .1تعلیم خاندانوں میں شروع ہوتی ہے۔ والدین اپنے بچوں کے پہلے اور سب سے اہم اساتذہ ہوتے ہیں؛
 .2ایک بچے کو تربیت دینے میں ،کنڈرگارٹن یقینا ً ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں ،لیکن کبھی خاندانی تعلیم کی
جگہ نہیں لے سکتے۔
ہم والدین کی توجہ اپنے بچوں کے ساتھ چلنے کے پیغامات ،اور مہارتوں کی جانب مبذول کروانے کے لئے
اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اپنے بچوں کو زندگی بھر کے لئے سیکھنے کی بنیاد فراہم کرنے کا
ایک مشترکہ ہدف حاصل کرنے کی خاطر والدین اور اسکولوں کو اکٹھے مل کر کام کرنا چاہئے۔ یہ کام بچوں
کو زندگی کا ایک مسرت انگیز اور متنوع تجربہ مہیا کرکے مکمل کیا جا سکتا ہے ،جو سیکھنے میں ان کی
دلچسپی اجاگر کرتے ہوئے اور جینے کی اچھی عادات پیدا کرنے میں ان کی مدد کرتے ہوئے ان کی نشوونما
کی ضروریات کو پورا کرتا ہو۔
بچوں کو تربیت دینا والدین کا ایک جبلی فرض ہے اور بچوں کی پرورش کرنا ایک فن ہے۔ ہم مخلصانہ طور
پر توقع کرتے ہیں کہ تمام والدین بچوں کی صحت مند اور پُر مسرت نشوونما کو یقینی بنانے کے لئے ایک
فعال کردار ادا کریں گے۔ اس کتابچے پر عوامی آراء کا بے حد خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ براہ مہربانی اپنی آراء
Kindergarten Inspection Section, Education Bureau, Wu Chung House,
213 Queen’s Road East, Wan Chai, Hong Kongکو ارسال کریں۔
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آپ بچے کی نشوومنا کے بارے میں کیا
کچھ جانتے ہیں

باب 1

● جب میں تین سال کا ہوا ،تو میں لکھنے یا تصویر بنانے کے لئے پینسل کو ٹھیک طرح سے نہیں پکڑ
سکتا تھا۔ مجھے پینٹنگ کرنے اور قبل از تحریر کھیلوں جیسے Play-Doh، bead-threading
وغیرہ کے بہت زیادہ آزاد مواقع درکار تھے۔ چار اور پانچ سال کی عمر کے درمیان مجھے اپنی انگلیوں
اور پینسلوں پر ایک بہتر قابو حاصل ہو گیا۔ میری ہم آہنگی بھی بہتر ہو گئی تھی۔ میں اس وقت لکھنے
کے لئے تیار تھا۔
● مجھے اپنی نفیس حرکی سرگرمی کی مہارتوں کی مشق کے لئے کھلونوں کے ساتھ بہت زیادہ کھیلنا
درکار تھا۔ کھلونوں کے ساتھ کھیلنے میں مزہ آتا تھا۔ اس سے میری ذہنی نشوونما میں بھی مدد ملتی
تھی۔ بعض کھلونے ،جیسے بالک اور  Play-Dohمیری تخلیقیت کو اجاگر کر سکتے تھے۔ پانی اور
ریت کے ساتھ کھینلے سے میرے جذبات کو سکون مل سکتا تھا۔ کھیل کے ذریعے سیکھنے سے مجھے
مسرت انگیز سکھالئی کا تجربہ حاصل ہو سکتا تھا ،زیادہ تیزی سے سوچنے اور بہتر طور پر سیکھنے
میں مدد مل سکتی تھی!
● جب میں پہلی مرتبہ کنڈر گارٹن میں داخل ہوا تو میں صرف مختصر جملے بول سکتا تھا۔ مجھے خود
سے باتیں کرنا اور بالغ افراد کی کہی ہوئی باتوں کی نقل اتارنا پسند تھا۔ کنڈر گارٹن میں َمیں نے کھیلوں
اور سرگرمیوں ،جیسے رول پلے اور خیالی کھیل کے ذریعے سیکھا۔ ان سالوں میں میری زبان کی
قابلیت میں اضافہ ہوا۔ رفتہ رفتہ میں زیادہ پیچیدہ جملے اور رکاوٹی ذخیرہ الفاظ استعمل کرتے ہوئے
زیادہ مؤثر طور پر اپنی بات کہہ سکتا تھا!

کیا آپ کنڈرگارٹن بچوں کے بارے میں جانتے ہیں؟
آئیے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں:

● ابتدائی سالوں کے دوران ،میرا جسم تیزی سے بڑھا۔ مجھے جسم کی حرکت میں رابطے کو
سیکھنے اور جگہ کی وسعت کے مختلف تصورات ،جیسے اوپر ،نیچے ،دور اور نزدیک
کو سمجھنے کی خاطر کافی مشق کرنی پڑی۔ مجھے دوڑنے کودنے ،اوپر چڑھنے ،سائیکل
چالنے وغیرہ کا شوق تھا۔ براہ مہربانی مجھے ہر روز وافر جسمانی سرگرمیاں کرنے دیں
تاکہ میں مزید لمبا اور مضبوط تر ہو جاؤں۔
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پ بچے کی نشوومنا کے بارے میں کیا
کچھ جانتے ہیں

باب 1

والدین کو نوٹ کرنا چاہئے کہ:

ہر بچے کی افزائش اور نشوومنا ایک جیسی ہوتی ہے ،لیکن ہر بچہ/بچی خود اپنی رشح سے نشوومنا پاتا/
پاتی ہے۔ چونکہ ہر بچہ منفرد ہوتا ہے ،اس لئے بچوں کا ایک دورسے کے ساتھ موازنہ نہ کریں۔

● کنڈر گارٹن میں داخلے کے وقت ،میں کچھ خود پسند تھا اور دوسروں کی آراء اور خیاالت کو سمجھ
نہیں سکتا تھا۔ کنڈر گارٹن میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے سے مجھے دوسروں کے ساتھ چلنے
کے لئے درست رویہ سیکھنے میں مدد ملی۔ اسی وقت میں نے خود پر بہتر قابو حاصل کیا اور کسی
گروہ کا حصہ بنتے وقت قوانین پر عمل کرنا سیکھا۔
● مجھے موسیقی سے پیار تھا اور میں اکثر اس کی طرف کھنچا چال جاتا تھا۔ کنڈر گارٹن میں ،مجھے
گانے ،ہم آہنگی سے حرکت کرنے اور دوسرے بچوں کے ساتھ موسیقی کے کھیل کھیلنے کے زیادہ
مواقع حاصل ہوئے۔ اس سے مجھے اپنی موسیقی کی صالحیت ظاہر کرنے ،موسیقی میں اپنی دلچسپی
پیدا کرنے ،اور اپنے تصور کو پروان چڑھانے میں مدد ملی!
● مجھے فنون اور دستکاری سے محبت تھی۔ کنڈرگارٹن میں ،اساتذہ نے مجھے فنون کے مختلف سامان
کے ساتھ مشاہدہ کرنے ،جستجو کرنے اور تخلیق کرنے کا موقع دیا۔ میں اپنے ارد گرد کی اشیاء کے
ساتھ زیادہ آگاہ ہوا اور اس سے مجھے اپنی سمجھ بوجھ اور پرکھ میں مدد ملی۔ رفتہ رفتہ میں آسان
تصاویر ،جیسے لوگ ،مکان ،جہاز وغیرہ بنانے کے قابل ہو گیا۔ میں اپنے آپ کا اظہار بھی کرسکتا تھا
اور خود اپنی تصاویر بھی تخلیق کر سکتا تھا۔
● کنڈر گارٹن میں داخلے سے پہلے ،مجھے کھانے ،کپڑے پہننے اور چیزوں کو صاف رکھنے میں بالغ
افراد کی مدد کی ضرورت پڑتی تھی۔ کنڈر گارٹن میںَ ،میں نے خود کھانا ،ہاتھ دھونا ،منہ پونچھنا ،اور
بیت الخالء میں جانا سیکھا۔ موم اور ڈیڈ ،براہ مہربانی مجھے کوشش کرنے کے مزید مواقع دیں ،تا کہ
میں خود اپنا خیال بہتر طور پر رکھ سکوں اور ذاتی حفظان صحت کی عادات اپنا سکوں۔
● ابتدائی سالوں میں َمیں نے حقیقی زندگی کے تجربے سے سیکھا۔ میں نے اپنے ارد گرد کی اشیاء کا
تفصیلی جائزہ لینے کے لئے اپنے حواس کو استعمال کیا ،مثالً میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا،
اشیاء کو اپنے ہاتھوں سے چھوا اور الٹا پلٹا۔ پہلے ،میں نے اپنے وجدان سے اشیاء کا اندازہ لگایا۔ جوں
جوں میں دوسروں کے ساتھ رابطہ کرنے میں زیادہ تجربہ کار ہوتا گیا ،خیالی منطق اور تصورات مثالً
الفاظ اور عالمات مزید قابل تفہیم ہوتے گئے۔
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اپنے بچوں کو خوشی سے بڑھنے میں
کیسے مدد دی جائے

باب 2

صحت مند اور ُپر مرست بڑھوتری جسامنی ساخت ،ذہن اور جذبات کے پہلوؤں سے ایک متوازن نشوومنا پر مشتمل ہے۔

آپ کے بچوں کی جسامنی صحت کی نگہداشت
● ان میں جلد سونے اور جلد اٹھنے کی عادت پیدا کریں
● یہ یقینی بنائیں کہ وہ وافر نیند حاصل کریں
● انہیں بیٹھنے اور کھڑا ہونے کے درست انداز سکھائیں
● انہیں کھانے کے لئے وافر وقت مہیا کریں

● ذاتی حفظان صحت کے بارے میں ان کی آگاہی بڑھائیں

● کھانے کی اچھی عادات پیدا کرنے میں ان کی مدد کریں ،جیسے:

● انہیں ایک تازہ اور متوازن خوراک مہیا کریں

ایک متوازن خوراک برقرار رکھنا
باقاعدہ اوقات میں معتدل انداز سے کھانا
بہت زیادہ اسنیک لینے سے پرہیز کرنا
کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا
کھانا ضائع کرنے سے پرہیز کرنا
● گھر پر اور ارد گرد کے ماحول میں حفاظت کو یقینی بنانے کے لئے احتیاطی تدابیر کریں
بچوں کی آنکھ کی سطح پر امکانی خطرات کی شناخت کریں
● انہیں خود اپنا خیال رکھنے میں مدد دیں ،مثالً کپڑے پہننا ،اشیاء کو صاف ستھرا رکھنا وغیرہ تاکہ وہ
خود میں ہم آہنگی اور اپنا خیال رکھنے کی قابلیت پیدا کر سکیں
● انہیں وافر جسمانی سرگرمیاں کرنے کا موقع دیں
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اپنے بچوں کو خوشی سے بڑھنے میں
کیسے مدد دی جائے

باب 2

اپنے بچوں کی ذہنی نشوومنا کو سہل بنائیں
● اپنے بچوں کے ساتھ بات کرنے کے مواقع کثرت سے حاصل کریں۔ کئی جوابات والے سوال استعمال
کریں تاکہ وہ اپنی آراء اور خیاالت کا کھل کر اظہار کر سکیں
● ان کی بات تحمل سے سنیں اور ان کے خیاالت اور احساسات سمجھنے کی کوشش کریں
● اپنے بچوں کی مناسب رہنمائی کریں ،اور انہیں ترغیب دیں کہ اپنی روزمرہ زندگی کے تجربات میں آپ
کو شریک کریں
● اپنے بچوں میں پڑھنے سے متعلق دلچسپی پیدا کرنے کی خاطر ان کے ساتھ الئبریریوں کے باقاعدہ
دورے کریں اور اکٹھے مل کر کتابیں پڑھیں
● جب آپ کے بچے اپنے کھلونوں سے کھیل رہے ہوں ،تو مندرجہ ذیل باتوں پر توجہ دیں:
انہیں ایک ہی وقت میں بہت زیادہ کھلونے دینے سے پرہیز کریں
انہیں کھیلنے کے بعد صفائی کرنے کی ترغیب دیں
انہیں سکھائیں کہ اپنے کھلونوں کو سنبھال کر رکھیں اور نئے کھلونے ملنے پر پرانے کھلونوں
کو پھینک نہ دیں
● ایسے ٹیلیویژن پروگرام اور کمپیوٹر گیمز کا انتخاب کریں جو آپ کے بچوں کے لئے مناسب ہوں،
اکٹھے مل کر ٹی وی دیکھیں اور جب ضروری ہو تو وضاحت کریں۔ انہیں ٹی وی یا کمپیوٹر اسکرین
دیکھتے وقت اپنی نظر کی حفاظت کرنے کا درست طریقہ بتائیں
● اپنے بچوں کی زندگی کا تجربہ بہتر بنانے کے لئے انہیں دوروں اور نمائشوں میں لے کر جائیں۔ ان کی واقفیت

● انہیں اکثر موسیقی سننے کا موقع دیں۔ اس سے ان کے تصور ،ارتکاز توجہ اور جذبات میں مدد ملے گی
● اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں زیادہ وقت صرف کریں
انہیں پیش قدمی کرنے کا موقع دیں اور بہت زیادہ پابندیان لگانے یا راہ عمل دینے سے پرہیز کریں
تاکہ ان کی تخلیقیت اور تصور فروغ پائے
● اپنے بچے کے لئے کھلونوں کا انتخاب کرنے کے لئے عام تراکیب:
ان کھلونوں کا انتخاب کریں جو ان کی قابلیت سے میل کھاتے ہوں
ان کھلونوں کا انتخاب کریں جو ان کی دلچسپیوں کے لئے موزوں ہوں
ان کھلونوں سے پرہیز کریں جو نوکیلے یا تیز دھار کناروں یا چھوٹے چھوٹے اجزاء پر مشتمل
ہوں ،اور یہ یقینی بنائیں کہ مواد محفوظ ہو
ان کی تخلیقیت کو اجاگر کرنے کی خاطرمختلف یا کھلی اشیاء استعمال کریں
خود اپنے کھلونے تخلیق کرنے کے لئے گھریلو اشیاء یا ری سائیکل شدہ مصنوعات کا زیادہ
استعمال کریں
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اپنے بچوں کو خوشی سے بڑھنے میں
کیسے مدد دی جائے

باب 2

اپنے بچوں کی جذباتی اور رویے کی نشوومنا سے تعلق رکھیں
● تمام بچوں کو محبت اور معاونت درکار ہوتی ہے۔ آپ کو چاہئے کہ ان کی انفرادیت کو قبول کریں اور
● ہو سکتا ہے آپ اپنے بچوں کے رویے سے اتفاق نہ کریں ،پھر بھی آپ کو چاہئے کہ ان کے احساسات
کو تسلیم کریں۔
● اپنے بچوں کو ترغیب دیں کہ وہ اپنے احساسات کا الفاظ میں اظہار کریں بجائے اس کے کہ ناپسندیدہ،
تخریبی یا جارحانہ رویہ اپنائیں۔
● اپنے بچوں کے جذبات کے اخراج کے لئے مناسب تفریحی سرگرمیوں اور کھیلوں کا انتظام کریں ،مثالً
انہیں آزادای سے بھاگنے دوڑنے اور کھیلنے کودنے کے لئے پارک میں لے جائیں۔
● اپنے بچوں کو معمولی معامالت میں انتخاب کرنے کا موقع دیں۔ مثالً ،انہیں اپنے کپڑوں کا رنگ چُننے
میں مدد دیں ،اس طرح وہ احترام محسوس کریں گے اور اپنی آزادی سے لُطف اٹھائیں گے۔

والدین کو نوٹ کرنا چاہئے کہ :
جوں جوں آپ کے بچے بڑے ہوتے جائیں گے ،انہیں سیکھنے یا زندگی کے حاالت کے مطابق ڈھلنے سے
متعلق مسائل کا تجربہ ہو سکتا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر مسائل نہ تو زیادہ سنگین ہوتے ہیں نہ ہی مستقل۔
انہیں حل کیا جا سکتا ہے اگر آپ انہیں موزوں اور بر وقت اعانت فراہم کرنے کی خاطر زیادہ وقت رصف
کرنے اور کوشش کرنے کے لئے آمادہ ہوں۔ آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہئے بلکہ اسکول پرنسپل ،اساتذہ یا
متعلقہ پیشہ ور ماہرین (ضمیمہ  1دیکھیں) سے جلد از جلد رابطہ کرکے ایک مثبت اور قابل قبول رویہ
اپنائیں۔ آپ دونوں مل کر ایک ایسا حل نکال سکیں گے ،جو آپ کے بچوں کی صحت مند اور پُر مرست
نشوومنا کو فروغ دے۔
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ان کی خصوصی اور مناسب حوصلہ افزائی کریں۔ خود اعتمادی پیدا کرنے میں ان کی مدد کریں
● اس سے پہلے کہ بچوں کو یہ معلوم ہو کہ دوسروں کا احترام کیسے کرنا ہے ،خود ان کا احترام کرنا
ضروری ہے۔ ان کی بات کو سنیں ،ان کے احساسات کو سمجھنے اور تسلیم کرنے کی کوشش کریں۔
اس سے بچوں کو اپنی عزت نفس پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے
● بچے دوسروں کی نقل اتارنا بہت پسند کرتے ہیں۔ بالغ افراد کو چاہئے کہ ان کے لئے ہمیشہ مثالی نمونے
بنیں۔ یاد رکھیں ،آپ کے اعمال الفاظ سے زیادہ اونچا بولتے ہیں
● اہل خاندان کے مابین اچھے میل جول اور ہم آہنگ تعلق کے ذریعے بچوں کو ایک احساس تحفظ حاصل
ہوتا ہے۔ ایک شفیق ماحول میں پلنے والے بچے جذباتی طور پر زیادہ مستحکم ہوتے ہیں۔
● عموما ً بچوں کو چیزوں کی جزوی طور پر سمجھ آتی ہے۔ آپ کو چاہئے کہ جو کچھ بچے کر سکتے ہیں
اور اسے کیسے درست طور پر کرنا چاہئے ،اس کے بارے میں تحمل کے ساتھ ان کی رہنمائی کریں۔
دی گئی ہدایات واضح اور مخصوص ہونی چاہئیں ،مثالً “براہ مہربانی کھلونوں کو دوبارہ ٹوکری میں
رکھ دیں” بجائے اس کے کہ “کھلونوں کو غلط جگہ پر نہ رکھو”
● اپنے بچوں پر نکتہ چینی کرنا یا انہیں کھال چھوڑ دینا ان کے درست اور غلط تصورات کی نشوونما میں
رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ اگر ان کا رویہ خطرناک ،خلل انگیز یا تخریبی ہوجائے ،تو آپ کو چاہئے کہ انہیں
فوراً روک دیں۔
● اپنے بچوں پر ذاتی طور تنقید کرنے کی بجائے شرارت کی طرف اشارہ کریں ،مثالً کہیں “میں جانتا
ہوں کہ آپ ناخوش ہیں لیکن گلدان پر غصہ نکالنا درست نہیں ہے” بجائے اس کے کہ “ تم کتنے بد تمیز
بچے ہو”
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باب 3

ماحول اور سہولیات
● ایک محفوظ اور حفظان صحت واال طبعی ماحول
● کھیلوں کے لئے ایک کشادہ رقبہ

اسکول انتظامیہ
● تعلیمی قانون اور تعلیمی قواعد ( )Education Ordinance and Education Regulationsکی
شرائط کی تعمیل کریں

● انواع و اقسام کے کھلونے اور سیکھنے کے وسائل
● جامع تدریس کی سہولیات جو بچوں کی ضرورت پورا کرتی ہوں
● سیکھنے کے لئے ایک تحریک انگیز ماحول

● رجسٹریشن کے سرٹیفیکیٹ اور فیس کے سرٹیفیکٹ کو اسکول کے احاطے کے اندر ایک نمایاں جگہ
پر چسپاں کریں
● کالس روم کی مجوزہ جگہ کی نمائش ہر کالس روم کی ایک نمایاں جگہ پر کریں
● تعلیمی عملے کو تعلیمی قواعد ( )Education Regulationsکے مطابق تعینات کریں
● بچوں کے لئے کھانے اور نقل وحمل کا انتظام مناسب طریق سے کریں
● شفاف بنیں۔ عوام کو اسکول کے طریق عمل ،ترقی اور مستقبل کے منصوبوں سے متعلق معلومات فراہم
کریں

اسکول کے نصب العین
● سماجی ترقی کے ساتھ ہم آہنگ رہیں
● والدین سے تسلیم شدہ رہیں
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● بچوں کو کھیلوں اور سرگرمیوں کے ذریعے خوشی سے سیکھنے کا موقع دیں
● بچوں کی سماجی مہارتوں اور تخلیقیت کی نشوونما کے لئے سرگرمیاں مہیا کریں
● بچوں کے لئے ہر روز وافر موسیقی کی اور جسمانی سرگرمیوں کا انتظام کریں

سیکھنا اور پڑھانا
● اساتذہ کو پیشہ ورانہ علم اور رویے سے لَیس ہونا چاہئے
● اساتذہ کو مہربان اور تحمل مزاج ہونا چاہئے ،اور وہ بچوں کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرنے کے قابل ہوں
● بچوں کو ہر روز کافی وقت دینا چاہئے کہ وہ اپنی سرگرمیوں کا انتخاب خود کریں ،تاکہ ان کی خود
سیکھنے کی قابلیت میں اضافہ ہو
● اساتذہ کو چاہئے کہ وہ انفرادی اختالفات کا احترام کریں اور ان کا خیال رکھیں
● اساتذہ کو چاہئے کہ وہ سیکھنے کے کارنرز اور کھیلوں کے سامان کا مؤثر استعمال کریں
● مفوضے مقدار میں موزوں اور مضامین کے لحاظ سے متنوع ہونے چاہئیں جو بچوں کی قابلیت کے
ساتھ میل کھاتے ہوں

نصاب کے مقاصد
● ہانگ کانگ میں قبل از پرائمری تعلیم کی پالیسی اور بچے کی نشوونما کی خصوصیات کے ساتھ ہم
آہنگ رہیں
● بچے کے سیکھنے کے مثبت رویوں اور اچھی عادات کو پروان چڑھائیں
● بچوں کو ان کی ہمہ گیر اور متوازن نشوونما کے لئے تربیت دیں

نصاب کے مشموالت
● بچوں کی قابلیتوں ،دلچسپیوں اور ضروریات پر مبنی بچوں پر مرکوز سیکھنے کی سرگرمیوں کا انتظام
کریں
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سیکھنے کے لئے تشخیص
● تشخیص کو سیکھنے کے اصولوں سے مربوط ہونا چاہئے۔ ایک ہی کالس کے درجے کے تمام طلباء
سے توقع نہ کریں کہ وہ ایک ہی سطح کی کارکردگی دکھائیں گے اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ
موازنہ نہ کریں۔
● تشخیص کو مختلف پہلوؤں سے بچوں کی کارکردگی اور پیش رفت کے مسلسل مشاہداتی ریکارڈ پر
مبنی ہونا چاہئے۔ امالء ،ٹیسٹوں یا امتحانات کو تشخیص کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہئے۔
● والدین کو تشخیص کے عمل میں شامل کریں۔ مثالً ،انہیں اسکول کے حوالے کے لئے اپنے بچوں کی
گھر پر کارکردگی کے بارے میں معلومات مہیا کرنے کے لئے مدعو کریں۔

ﺗﻌﻠﻳﻣﯽ ﺑﻳﻭﺭﻭ ﮨﺭ ﺳﺎﻝ ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﮐﮯ ﺣﻭﺍﻟﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺍﻥ ﮐﮯﺑﭼﻭں ﮐﮯ ﮐﻧڈﺭﮔﺎﺭﭨﻥ ﻳﺎ ﻣﺭﮐﺯ ﻧﮕﮩﺩﺍﺷﺕ ﺍﻁﻔﺎﻝ ﮐﺎ
ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﯽ ﺧﺎﻁﺭ 3URILOH RI .LQGHUJDUWHQV DQG .LQGHUJDUWHQFXP&KLOG &DUH
 Centresﺷﺎﺋﻊ ﮐﺭﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺧﺎﮐﮯ ﻳﻌﻧﯽ ﭘﺭﻭﻓﺎﺋﻝ ﻣﻳں ﺩﺭﺝ ﮐﺭﺩﻩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﻳں ﺍﺳﮑﻭﻝ ﮐﺎ ﭘﺱ ﻣﻧﻅﺭ ﺍﻭﺭ
ﺧﺻﻭﺻﻳﺎﺕ ،ﻓﻳﺱ ،ﻋﻣﻠﮯ ﮐﮯ ﭘﻳﺷہ ﻭﺭﺍﻧہ ﮐﻭﺍﺋﻑ ،ﻧﺻﺎﺏ ﺳﮯ ﻣﺗﻌﻠﻘہ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ،ﻁﻠﺑﺎء ﮐﯽ ﺗﻌﺩﺍﺩ ،ﺍﺳﺗﺎﺩ -
ﻁﻠﺑﺎء ﺗﻧﺎﺳﺏ ،ﺍﺳﮑﻭﻝ ﮐﯽ ﺳﮩﻭﻟﻳﺎﺕ ،ﻭﻏﻳﺭﻩ ﺷﺎﻣﻝ ﮨﻳں۔ ﺧﺎﮐہ  EDBﮐﮯ ﻋﻼﻗﺎﺋﯽ ﺗﻌﻠﻳﻣﯽ ﺩﻓﺎﺗﺭ ) Regional
 ،(Education Offices of EDBﻣﺣﮑﻣہ ﺍﻣﻭﺭ ﺩﺍﺧﻠہ ﮐﮯ ﻋﻭﺍﻣﯽ ﺍﺳﺗﻔﺳﺎﺭﺍﺕ ﮐﯽ ﺧﺩﻣﺕ ﮐﮯ ﻣﺭﺍﮐﺯ
) ،(Public Enquiry Service Centres of Home Affairs Departmentﻣﺣﮑﻣہ ﺻﺣﺕ ﮐﮯ ﺑﭼہ
ﻭ ﺯﭼہ ﮐﯽ ﺻﺣﺕ ﮐﮯ ﻣﺭﺍﮐﺯ ) Maternal and Child Health Centres of Department of
 ،(Healthﻣﺣﮑﻣہ ﺳﻣﺎﺟﯽ ﺑﮩﺑﻭﺩ ﮐﮯ ﺧﺎﻧﺩﺍﻧﯽ ﺧﺩﻣﺕ ﮐﮯ ﻣﺭﺑﻭﻁ ﻣﺭﺍﮐﺯ ) Integrated Family Service
 ، (Centres of Social Welfare Departmentﺍﻭﺭ ﻋﻭﺍﻣﯽ ﻻﺋﺑﺭﻳﺭﻳﻭں ﻣﻳں ﺩﺳﺗﻳﺎﺏ ﮨﻳں ۔ ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﻣﻧﺩﺭﺟہ
ﺫﻳﻝ ﻭﻳﺏ ﺳﺎﺋٹ ﺑﻬﯽ ﻣﻼﺣﻅہ ﮐﺭ ﺳﮑﺗﮯ ﮨﻳں:

 http://www.chsc.hk/kindergarten/ﻳﺎ http://www.edb.gov.hk
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والدین اسکول کی زندگی اپنانے میں اپنے
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باب 4

● روز مرہ زندگی میں ،اپنے بچوں کو مندرجہ ذیل باتیں سیکھنے کے مواقع مہیا کریں:
توجہ کے ساتھ سننا
سواالت کے جواب دینا
اپنی ضروریات کا اظہار کرنا
دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنا
● والدین ،اپنے بچوں کے ہمراہ ،اسکول کے “واقفیت کے دن” یا “واقفیت کے ہفتے” ،نیز اپنانے کی
سرگرمیوں میں شرکت کرتے ہیں تاکہ اسکول کا آغاز کرنے سے پہلے نئے اساتذہ اور ماحول سے
واقفیت حاصل کر سکیں۔

کنڈر گارٹن میں پڑھانا بچوں کے لئے ایک نئے مرحلے کی نشان دہی کرتا ہے یہ بہت اہم ہے کہ اسکول کی
زندگی کو ہمواری سے اپنانے میں بچوں کی مدد دینے کی خاطر اسکول اور والدین اکٹھے مل کر کام کریں۔
اپنے بچوں کے اسکول جانے سے پہلے اور اس کے ابتدائی مرحلے کے دوران ،آپ مندرجہ ذیل طریقوں سے
انہیں اسکول کی زندگی کی تیاری میں مدد دے سکتے ہیں:
ٰ
مہارتیں پیدا کرنے میں اپنے بچوں کو مزید مواقع دیں جیسے:
● گھر پر ،اپنی مدد آپ کی
کپڑے پہننا :بٹن بند کرنا ،زپ لگانا ،بوٹوں کے تسمے باندھنا
چیزوں کو صاف ستھرا رکھنا
مٹھائی کو صاف کرنا اور بہتی ہوئی ناک صاف کرنا
کھانے کی میز کے مناسب آداب
بیت الخالء کی تربیت
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● اپنے بچوں کے ساتھ اسکول کے احاطے میں گھوم پھر کر انہیں نئے ماحول کے ساتھ مانوس کریں
● اسکول کی سہولیات کو آزمانے کے لئے بچوں کی رہنمائی کریں
● اپنے بچوں کو اسکول میں اتارنے اور وہاں سے لینے کے انتظام کی وضاحت کریں اور انہیں احتیاطی
تدابیر کی یاد دہانی کروائیں۔ ان سے وعدہ کریں کہ اسکول کے بعد انہیں لے لیا جائے گا تاکہ ایک
احساس تحفظ پیدا کرنے میں انہیں مدد ملے۔
● اپنے بچوں کو ان کے اسکول کے ساتھیوں کے ساتھ گھلنے ملنے کی ترغیب دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ
دوسرے والدین کو جاننے کی کوشش کریں
● اپنے بچوں کے اساتذہ کے ساتھ قریبی رابطہ رکھیں
● اپنے بچوں کے ساتھ ہر روز بات چیت کر کے انہیں محفوظ محسوس کرنے میں مدد دیں ،جس میں ان

کنڈر گارٹن کی زندگی گذارنے میں بچوں کو درپیش مشکالت کو سمجھیں
● ہو سکتا ہے بچے اپنی اسکول کی زندگی کے آغاز میں خود کو بعض حاالت کے لئے عادی محسوس

کی اسکول کی زندگی کے بارے میں ان کے احساسات اور خیاالت میں شریک ہوں اور شکوک ،اگر
کوئی ہوں ،تو انہیں رفع کریں۔ اس سے اسکول کی زندگی کو اپنانے کا عرصہ ہمواری سے گزارنے
میں انہیں مدد ملے گی۔

نہ کریں ،جیسے:
گھر سے دور ہونا
والدین سے جدا ہونا
ایک غیر مانوس ماحول میں رکھے جانا
غیر مانوس لوگوں کے ایک گروپ (اساتذہ اور دوسرے بچے) کے ساتھ چلنے پر مجبور ہونا
ایک بہت زیادہ کشادہ عالقے میں رکھے جانا
معموالت پر عمل کرنے پر مجبور ہونا
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والدین اسکول کی زندگی اپنانے میں اپنے
بچوں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں

باب 4

● اسکول ٹرم کے آغاز پر بچے غیر معمولی انداز کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں ،جیسے:
والدین کے ساتھ غیر معمولی طور پر وابستہ ہونا اور ان پر خصوصی اعتماد کا اظہار کرنا
بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرنا
آسانی سے غصے میں آجانا
کثرت سے انگلیاں چوسنا
خاص وجوہ کے بغیر بستر پر پیشاب کرنا
یہ سب باتیں عارضی ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ کے بچے نے ابھی نیا ماحول نہیں اپنایا۔ آپ کو بہت زیادہ
فکرکرنے کی ضرورت نہیں اور آپ اور آپ کے اسکول کی زیر نگہداشت و رہنمائی آپ کے بچے نئے ماحول
سے بتدریج موافق ہو جائیں گے۔
● اگر ،آپ کی تیاری کے تمام کام کے باوجود ،آپ کے بچے بھر بھی روتے رہیں اور اسکول جانے سے
خوفزدہ ہوں ،تو:
بہت زیادہ متفکر نہ ہوں کیوں کہ نئے ماحول میں بچوں کے ڈھلنے کی قابلیت مختلف ہوتی ہے
بچوں کو تمیز سے رہنے کے لئے دھمکی یا رشوت نہ دیں
انہیں آرام سے دالسہ دیں اور انہیں اساتذہ کی نگہداشت میں چھوڑ دیں
انہیں سکول کی زندگی اپنانے کے لئے مزید وقت دیں
انہیں مناسب معاونت اور حوصلہ دیں اور ان کی اسکول کی زندگی میں شریک ہوں
اساتذہ کے ساتھ قریبی رابطہ رکھیں ،اگر ضروری ہو ،تاکہ آپ اسکول میں اپنے بچوں کے
رویے کو سمجھ سکیں اور بچوں کی خیر و عافیت کے لئے ان کے ساتھ اشتراک کار کر سکیں
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باب 5

نئی نسل کی تربیت کرنے میں گھر-
اسکول میں تعاون
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نئی نسل کی تربیت کرنے میں گھر-
اسکول میں تعاون

باب 5

والدین اور اسکول ساتھی ہوتے ہیں۔ بچوں کی ایک صحت مند نشوومنا کو یقینی بنانے کے لئے ،اسکولوں کو
ولدین کی امداد اور اعانت درکار ہوتی ہے۔ لہذا والدین کو اسکول میں اپنے بچوں کی کارکردگی کو سمجھنے
کا موقع دینے کے لئے گھر -اسکول کا ایک قریبی تعلق قائم کرنا چاہئے جس سے فریقین میں اشرتاک کار بہرت
ہوتا ہے۔ والدین کی فعال رشکت سے گھر -اسکول کے تعاون کی ہم کاری میں اضافہ ہوسکتا ہے:
● اسکول کے ماحول اور نصاب کے انتظامات کو بہتر طور پر سمجھنے کی خاطر اسکول کا دورہ کریں
● اسکول میں بچوں کے سیکھنے کے طریقے کا مشاہدہ کریں
● بچوں کے سیکھنے اور نشوونما کی خصوصیات کو سمجھیں۔ اپنے بچوں کو تحریری مفوضے بہت
جلد دینے یا اپنے بچوں کی سکھالئی کی تشخیص غیر مناسب ذرائع مثالً امالء ،ٹیسٹوں یا امتحانات کو
● اسکول کی انتظام کردہ والدین کی سرگرمیوں میں حصہ لیں جیسے والدین-اساتذہ کی انجمن ،تعلیمی

استعمال کرنے کی درخواست نہ کریں

مذاکرے ،والدین-بچوں کی سرگرمیاں اور والدین کے مدد گار کے طور پر رضاکار
● اسکول میں اپنے بچوں کے روز مرہ تجربات کو سمجھنے کے لئے اساتذہ کے ساتھ قریبی رابطہ رکھیں
● اسکول کی طرف سے جاری کردہ والدین کے کتابچے اور نوٹسوں میں دی گئی معلومات کو پڑھیں۔ جب
ضروری ہو تو اسکول کے ساتھ مراسلت کے لئے والدین کے خبر نامے ،بچوں کے کتابچوں وغیرہ کو
استعمال کریں۔
● اگر آپ کے بچے بعض اقسام کی غذا ،درجہ حرارت ،روزمرہ استعمال کی اشیاء یا کھلونوں سے بھی
الرجک ہوں ،تو آپ کو چاہئے کہ مناسب انتظامات کرنے کے لئے اسکول کو اطالع دیں
● اسکول کے فراہم کردہ مراسلت کے راستوں کو استعمال کریں۔ اسکول کی ترقی کو سہل بنانے کے لئے
مثبت فیڈ بیک اور آراء دیں
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باب 6

سیکھنے کے جامع اور م�سرت انگیز
تجربات کے ذریعے بچوں کی مخفی
صالحیتوں کی نشوومنا کریں
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سیکھنے کے جامع اور مرست انگیز
تجربات کے ذریعے بچوں کی مخفی
صالحیتوں کی نشوومنا کریں

باب 6

ابتدائی بچپن کی معیاری تعلیم کا مقصد بچوں کی اخالقیات ،ذہانت ،جسم ،سامجی مہارتوں اورجاملیات
کے پہلوؤں میں متوازن افزائش حاصل کرنے ،اور ان کی متام ذاتی نشوومنا میں اضافے کی خاطر ان کی
تربیت کرنا ہے۔
ابتدائی بچپن کی معیاری تعلیم کا ہدف حاصل کرنے کے لئے کھیلیں اور بامعنی رسگرمیاں رضوری ہیں۔
ایک پُر سکون اور پُر لطف ماحول بچوں کی مخفی صالحیت کی نشوومنا کرے گا ،سیکھنے میں ان کی
دلچسپی اجاگر کرے گا اور انہیں صحت مند اور ُپر مرست انداز میں بڑھنے کے قابل بنائے گا۔

ایک معیاری کنڈر گارٹن کو چاہئے کہ وہ:
● ایسا نصاب نہ اپنائے جو بچوں کی قابلیتوں کے ساتھ میل نہ کھاتا ہو
● بچوں کو نرسری کالس میں لکھنے کے لئے کہے
● بہت زیادہ گھر کا کام تفویض نہ کرے
● مسلسل دہرائی کرکے نقل کرنے کے کام تفویض نہ کرے
● حساب کی مشقوں کو محض قواعد کے مقاصد کے لئے کرنے سے پرہیز کرے

والدین کو بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہئے کہ وہ:
● ایک استفسار کرنے واال ذہن رکھیں
● جستجو کریں
● اپنی تخلیقیت اور تصور سے فائدہ اٹھائیں

● میکانکی کمپیوٹر کی مشقوں سے پرہیز کرے
● ذخیرۂ الفاظ کی مسلسل دہرائی کرکے نقل کرنے یا رٹا لگا کر یاد کروانے سے پرہیز کرے
● امالء ،ٹیسٹوں یا امتحانات کو تشخیص کے ذرائع کے طور پر استعمال نہ کرے
مندرجہ باال طور طریقے سیکھنے میں بچوں کی دلچسپی کو دبا دیں گے اور ان کی تخلیقیت میں رکاوٹ ڈالیں گے۔

● پڑھنے کی اچھی عادات پیدا کریں
● اپنے احساسات اور خیاالت ظاہر کرنے میں پُر اعتماد ہوں
● اپنی سیکھنے کی دلچسپی کی نشوونما کریں جو زندگی بھر سیکھنے کے لئے بنیاد ڈالے
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سیکھنے کے جامع اور مرست انگیز
تجربات کے ذریعے بچوں کی مخفی
صالحیتوں کی نشوومنا کریں

باب 6

اپنے بچوں سے محبت کیسے کی جائے
متام والدین اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ تاہم ،بچوں کو پیار چاہئے نہ کہ بگاڑ۔ والدین کا پیار بچوں
کے لئے ایک الزمی غذائیت بخش شے ہے اور والدین-بچے کا تعلق قائم کرنے کی ایک رضوری بنیاد
ہے۔ ہر بچہ جسم ،لیاقتوں ،کردار اور دلچسپیوں کے لحاظ سے منفرد ہوتا ہے۔ والدین کو چاہئے کہ
اپنے بچے کی انفرادیت کو سمجھیں اور قبول کریں اور اپنے بچوں سے معقول توقعات وابستہ رکھیں۔

والدین کے حوالے کے لئے “بچوں سے پیار کرنے کے طریقے” سے متعلق چند تراکیب:
اپنے بچوں سے پیار کریں لیکن ان پر نکتہ چینی کرنے سے پرہیز کریں
اپنے بچوں کی صالحیتوں سے حقیقت پر مبنی توقع رکھیں
ان کی جسامنی اور نفسیاتی خیر و عافیت دونوں سے تعلق ظاہر کریں
ان کی خوشی اور اداسی میں رشیک ہوں
اپنے بچوں کے ساتھ روزمرہ رابطہ برقرار رکھیں
بچوں کے غلطیاں کرنے پر تحمل رکھیں
اپنے بچوں کے لئے اچھے مثالی منونے قائم کریں

زندگی خود ایک سیکھنے کا عمل ہے۔ بچوں کو اپنی نشوومنا کے دوران آزمائش اورغلطی کے ذریعے
سیکھنے کی رضورت ہوتی ہے۔ والدین کو چاہئے کہ ان کی رشارت کی طرف اشارہ کریں ،نہ کہ ذاتی
طور پر ان کی طرف ،اور تحمل سے ان کی رہنامئی کریں۔ جب وہ اچھی کارکردگی دکھائیں تو ان کی
خصوصی حوصلہ افزائی کریں ،جیسے ان کی کوشش اور ارتکاز توجہ کی تعریف کرنا۔ اس کا عالوہ
والدین کو چاہئے کہ ہر روز بچوں کے ساتھ کھیلنے ،ان کے ساتھ باتیں کرنے ،ان کی بات سننے اور ان
کے احساسات اور جذبات سے ہمدردی کرنے کے لئے کچھ وقت رصف کریں۔
بچوں کی تادیب کرتے وقت والدین کو چاہئے کہ اپنے طریقوں اور رویوں میں یکساں رہیں۔ ان کا
رویہ ان کے الفاظ کے مطابق ہونا چاہئے۔ انہیں چاہئے کہ وہ اپنے بچوں کے لئے اچھی مثالیں قائم
کریں۔ والدین کو یہ بھی چاہئے کہ اساتذہ کے ساتھ اشرتاک کار کریں کہ وہ اچھی عادات پیدا کرنے
اور صحت مند اور مرست انگیز انداز سے بڑھنے میں بچوں کی مدد کر سکیں۔

فراخدلی سے حوصلہ افزائی اور ستائش کریں
رشارت کی اصالح کرنے کے لئے مناسب طور پر تادیب کریں
گھر -اسکول میں اچھا تعاون قائم کریں

43

42

1 ﺿﻤﯿﻤﮧ
ضمیمہ

:ﭘﯿﺸﮧ وراﻧﮧ اﻣﺪادی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺪرﺟﮧ ذﯾﻞ ﮨﯿﮟ

(Department of Health)

.1

2961 8989 / 2961 8991 : ﮣﻳﻟﻳﻓﻭﻥﻥ

، ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺮاﺋﮯ اﻃﻔﺎل.2

(Child Assessment Centres, Department of Health)

ِ
،ﺻﺤﺖ ﺧﺎﻧﺪان
 ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮاﺋﮯ.3

(Family Health Service, Department of Health)
2961 8855 : ﮣﻳﻟﻳﻓﻭﻥ
(  ﮔﻬﻧﮢﮯ ﺧﻭﺩ ﮐﺎﺭ ﻧﻅﺎﻡ24  ) ﮢﻴﻟﻴﻓﻭﻥ ﭙﺭ ﺍﺴﺗﻓﺴﺎﺭﺍﺕ ﮐﺎ2112 9900

ِ  ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﯿﮑﺸﻦ و ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺮاﺋﮯ ﺧﺪﻣ.4
،ﺖ ﺧﺎﻧﺪان

(Integrated Family Services and Integrated Family Service Centres,


Fanling
Child Assessment Centre

2639
1402: ﭩﻳﻟﻳﻓﻭﻥ



Pamela
 Youde Child Assessment Centre (Sha Tin)
2210 1600: ﭩﻳﻟﻳﻓﻭﻥ



Tuen Mun Child Assessment Centre



2468 5261: ﭩﻳﻟﻳﻓﻭﻥ

Ha Kwai Chung Child Assessment Centre



Chuk Yuen Centre ●



Tuen Mun Centre ●



2370 1887: ﭩﻳﻟﻳﻓﻭﻥ

Central Kowloon Child Assessment
Centre

2246 6633: ﭩﻳﻟﻳﻓﻭﻥ

Pamela Youde Child Assessment Centre (Kwun Tong)

2727 8474: ﭩﻳﻟﻳﻓﻭﻥ
 
Ngau Tau Kok Child Assessment Centre

44
2921 1028: ﭩﻳﻟﻳﻓﻭﻥ
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ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﮟ
ﮐﯽ تنظیمیں
اﻃﻔﺎل کی
ﺧﺪﻣﺎت اطفال
خدمات

Social Welfare Department)
2343 2255 : ﮣﻳﻟﻳﻓﻭﻥ

( ﺑﭽﻮں ﺳﮯ ﺑﺪ ﺳﻠﻮﮐﯽ ﮐﮯ ﺧﻼفAgainst Child Abuse) .5
Head Office ●
3542 5722 : ﮣﻳﻟﻳﻓﻭﻥ

2351 6060 : ﮣﻳﻟﻳﻓﻭﻥ

5

2450 2244 : ﮣﯾﻟﯾﻓون



Kwai Chung Centre ●
2915 0607 : ﮣﻳﻟﻳﻓﻭﻥ



2755 1122 : ● ﮣﻳﻟﻳﻓﻭﻥ
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خدمات اطفال کی تنظیمیں

دیگر تنظیموں کی ہاٹ الئینیں
 .1ہانگ کانگ کے لڑکوں اور لڑکیوں کے کلبوں کی انجمن

)(The Boys’ and Girls’ Clubs Association of Hong Kong
“جامع نشوونم ابرائے اطﻒ “الهاٹ لائن برائے والدین2866 6388 :

 .2تنگ واہ ہسپتالوں کا گروپ ()Tung Wah Group of Hospitals
ﻧﮕﮫداشت اطﻒ اﻟﮭﺎٹ الئ2770 2262 :

 .3ہانگکانگلوتھرانسامجیخدمت()Hong Kong Lutheran Social Service
یوتھران هاٹ لائن ﺑﺮاﺋﮯ واﻟﺪﯾﻦ3622 1111 :

 .4ہانگ کانگ ینگ وومینس کرسچین ایسوسی ایشن

()Hong Kong Young Women’s Christian Association
مشاوی ترهاٹ لائن2711 6622 :

 .5ہانگکانگانجمنبرائےخاندانیبہبود()Hong Kong Family Welfare Society
کئیر الﺋﻦ یلمیف2342 3110 :

ضمیمہ 1

.6

)ﺗﺮﻗﯽ ﺧﺪﻣﺖ – ﺧﺎﻧﺪان و ﮐﻤﯿﻮﻧﭩﯽ(
ٔ

(The Hong Kong Council of Social Service - Family and Community
)Service
ﮣﻳﻟﻳﻓﻭﻥ 2864 2983 :

ِ
ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺑﭽﭙﻦ
 .7ﮨﺎﻧﮓ ﮐﺎﻧﮓ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﺑﺮاﺋﮯ ﺗﻌﻠﯿﻢ و

)(Hong Kong Council of Early Childhood Education and Services
ﮣﻳﻟﻳﻓﻭﻥ 2788 1666 :

 .8اﺳﮑﻮﻟﻮں ﮐﯽ ﻧﺸﺴﺘﻮں ﮐﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎ ﺳﯿﮑﺸﻦ )

َ ن داﺧﻠﮧ( ،ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺑﯿﻮرو

[School Places Allocation Section (Primary One Admission),
]Education Bureau

ﮣﻳﻟﻳﻓﻭﻥ 2832 7700 :
 ) 2891 0088ﮢﻴﻟﻴﻓﻭﻥ ﭙﺭ ﺍﺴﺗﻓﺴﺎﺭﺍﺕ ﮐﺎ  24ﮔﻬﻧﮢﮯ ﺧﻭﺩ ﮐﺎﺭ ﻧﻅﺎﻡ (

دﯾﮕﺮ ﺣﻮاﻟﮯ
Parent Education Information at Kindergarten Stage .1
ﻭﻳﺏ ﺴﺎﺋٹhttps://www.edb.gov.hk/en/student-parents/parents-related/ :
parent-info/index.html
HKEdCity .2
ﻭﻳﺏ ﺴﺎﺋٹhttp://www.hkedcity.net :
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2 ضمیمہ

ﭨﯿﻠﯿﻔﻮن
2863 4646

ہانگ کانگ عالقائی تعلیم کے دفتر
(Hong Kong Regional Education Office)
Enquiries

 عالقائی تعلیم کے دفترEDB

ﭨﯿﻠﯿﻔﻮن
2639 4876

District School Development Sections

نیو ٹیریٹریز مشرقی عالقائی تعلیم کے دفتر
(New Territories East Regional Education Office)
Enquiries
District School Development Sections

2863 4678

Central & Western District

2639 4857

Sha Tin District

2863 4626

Wan Chai District

2639 4856

Tai Po District

2863 4649

Hong Kong East District

2639 4858

North District

2863 4664

Southern District

2863 4634

Islands District

نیو ٹیریٹریز مغربی عالقائی تعلیم کے دفتر
(New Territories West Regional Education Office)

کولون عالقائی تعلیم کے دفتر

2437 7272

(Kowloon Regional Education Office)
3698 4108

Enquiries
District School Development Sections

3698 4163

Yau Tsim & Mong Kok District

3698 4196

Sham Shui Po District

3698 4141

Kowloon City District

3698 4219

Wong Tai Sin District

3698 4178

Kwun Tong District

3698 4206

Sai Kung District
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Enquiries
District School Development Sections

2437 5433

Kwai Chung & Tsing Yi District

2437 5457

Tsuen Wan District

2437 5483

Tuen Mun District

2437 7217

Yuen Long District
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ﺿﻤﯿﻤﮧ 4

کنڈرگارٹن تعلیم نصاب کا کتابچہ

ﮐﻧڈرﮔﺎرﮢن ﺗﻌﻠﯾم ﻧﺻﺎب ﮐﺎ ﮐﺗﺎﺑﭼه

ﺿﻤﯿﻤﮧ 3

مفت معیاری کنڈرگارٹن تعلیم

ﻣﻔت ﻣﻌﯾﺎری ﮐﻧڈرﮔﺎرﮢن ﺗﻌﻠﯾم

2016/17ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﺳﺎل ﻣﯾں ،ﻧﺻﺎب ﺗرﻗﯾﺎﺗﯽ ﮐوﻧﺳل ﻧﮯ ﮐﻧڈرﮔﺎرﮢن ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﻧﺻﺎب ﮔﺎﺋﯾڈ ﺷﺎﺋﻊ ﮐﯾﺎ۔ ﻣﻧدرﺟﺎت ﻧﺻﺎب

ﺣﮑوﻣت ﻧﮯ  2017/18ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﺳﺎل ﺳﮯ ﻣؤﺛر اﻟﻌﻣل ﻣﻌﯾﺎری ﮐﻧڈرﮔﺎرﮢن ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﮐﺎ اﺟراء ﮐﯾﺎ ﮨﮯ۔ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﮐﮯ

ﮐدﺻﺎﻘﻣ ﮯ اور ﻓرﯾم ورک ،ﻧﺻﺎب ﮐﯽ ﻣﻧﺻوﺑه ﺑﻧدی ،ﺳﯾﮑﮭﻧﺎ اور ﺗﻌﻠﯾم اور ﺗﺷﺧﯾص ،ﺑﭼوں ﮐﮯ ﺗﻧوع ﮐﯽ ﺿرورﯾﺎت

ﻣﻘﺎﺻد ﻣﻌﯾروا یرﺎ اﻧﺗﮩﺎﺋﯽ ﺳﺳﺗﯽ ﮐﻧڈرﮔﺎرﮢن ﺗﻌﻠﯾم ﻓراﮨم ﮐرﻧﺎ ﮨﮯ اور ﺧدﻣﺎت ﮐﮯ ﻣﺧﺗﻠف طرﯾﻘوں ﮐﮯ ﻟﺋﮯ طﻠﺑﺎء ﮐﯽ

ﭘﻧرﮐ یروﺎ ،ﮐﻧڈر ﮔﺎرﮢن اور ﭘراﺋﻣری ﺗﻌﻠﯾم ﮐﮯ ﻣﺎﺑﯾن ﺗﺻﻔﯾه اور اﻧﮢرﻓﯾس ﮐو ﺑڑھﺎﻧﺎ ،ﮔﮭر-اﺳﮑول ﮐﺎ ﺗﻌﺎون اور

رﺳﺎﺋﯽ ﮐو ﺑڑھﺎﻧﺎ ﮨﮯ ﺟو ان ﮐﯽ ﻣﺧﺻوص ﺿرورﯾﺎت ﮐﮯ ﻣطﺎﺑق ﮨوں۔ ﻧﺋﯽ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﮐﮯ ﺗﺣت ،ﻣﻔت اﮨل ﻏﯾرﻣﻧﺎﻓﻊ

ﮐ ﯽﮢﻧوﯾﻣﮐﮯ وﺳﺎﺋل ﮐﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل ،اور اﺳﺎﺗذه ﮐﯽ ﭘﯾﺷه وراﻧه ﺗرﻗﯽ ﮐﮯ اﻣور ﮐﺎ اﺣﺎطہ ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں۔ واﻟدﯾن ﺑﭼوں ﮐﮯ
ﭘﺎﺳا ﮯﻠﮩﺗذه ﮨﯾں ،ﺣﮑوﻣت ﮐﻧڈرﮔﺎرﮢن ﻧﺻﺎب ﮐﯽ اﯾﮏ ﺑﻧﯾﺎدی ﺗﻔﮩﯾم ﺣﺎﺻل ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ واﻟدﯾن ﮐﯽ ﺣوﺻﻠه اﻓزاﺋﯽ
ﮐ ﮯﮨ ﯽﺗرﺗﺎﮐه وه اﭘﻧﮯ ﺑﭼوں ﮐﮯ ﺻﺣت ﻣﻧداﻧه اور ﮨﻧﺳﯽ ﺧوﺷﯽ ﭘروان ﭼڑھﻧﮯ ﻣﯾں ﻣدد ﮐﮯ ﻟﺋﮯ اﺳﮑوﻟوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
ﻣل ﮐر ﮐﺎم ﮐر ﺳﮑ ﯾں۔

ﺑﺧش ﮐﻧڈرﮔﺎرﮢﻧز ﺟو ﻣﻔت ﻣﻌﯾﺎری ﮐﻧڈرﮔﺎرﮢن ﺗﻌﻠﯾم ﮐﯽ اﺳﮑﯾم ﻣﯾں ﺷﻣوﻟﯾت اﺧﺗﯾﺎر ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں ،ﮐو ﺗﻣﺎم اﮨل ﺑﭼوں ﮐﮯ
ﻟﯾﮯ ﺗﯾن ﺳﺎل ﮐﯽ ﻣﻌﯾﺎری آدھﮯ دن ﮐﯽ ﺳروس ﮐﯽ ﻓراﮨﻣﯽ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ اﯾﮏ ﺑﻧﯾﺎدی ﺳﺑﺳڈی ﻓراﮨم ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔ ﭘورے
دن اور طوﯾل ﭘورا دن ﮐﻧڈرﮔﺎرﮢن ﺧدﻣﺎت ﭘﯾش ﮐرﻧﯾواﻟﮯ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮐﻧڈرﮔﺎرﮢﻧز ﮐﮯ ﻟﺋﮯ اﯾﮏ اﺿﺎﻓﯽ ﺳﺑﺳڈی ﻓراﮨم
ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺗﺎﮐه واﻟدﯾن اﯾﮏ ﮐم ﺳطﺢ ﭘر اﯾﮏ رﻋﺎﯾﺗﯽ اﺳﮑول ﮐﯽ ﻓﯾس ادا ﮐرﯾں ﮔ

کنڈرگارٹن تعلیم کے نصاب کے کتابچہ تک مندرجہ ذیل راستہ سے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے:

>EDB website > Education System and Policy > Kindergarten Education
About Kindergarten Education > Kindergarten Education Curriculum Guide

ﯾﻘﯾﻧﯽ ﺑﻧﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﮐه ﮐﺳﯽ ﺑﮭﯽ ﺑﭼﮯ ﮐو ﻣﺎﻟﯽ وﺳﺎﺋل ﮐﯽ ﮐﻣﯽ ﮐﮯ ﺳﺑب ﮐﻧڈرﮔﺎرﮢن ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯾم ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ ﺳﮯ اﻧﮑﺎر
ﻧﮩﯾں ﮐﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ،ﺿرورت ﻣﻧد ﺧﺎﻧداﻧوں ،ﺟو ﮐﺎم ﮐرﻧﯾواﻟﮯ ﺧﺎﻧدان اور طﺎﻟب ﻋﻠم ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﻣﻌﺎوﻧت اﯾﺟﻧﺳﯽ ﮐﺎ طﺎﻟب
ﻋﻠم ﻣﺎﻟﯾﺎت آﻓس ﮐﺎ وﺳﺎﺋل ﮢﯾﺳٹ ﭘﺎس ﮐر ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں ،ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﻣوﺟوده ﮐﻧڈرﮔﺎرﮢن اور ﭼﺎﺋﻠڈ ﮐﯾﺋر ﺳﯾﻧﮢر ﻓﯾس ﻣﯾں ﮐﻣﯽ
ﮐﯽ اﺳﮑﯾم ﮐﮯ ﺗﺣت ﻓﯾس ﻣﯾں ﮐﻣﯽ ﻣﮩﯾﺎ ﮐﯾﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﺟﺎری رﮐﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

استفسارات کیلئے ہاٹ الئن 2802 2345
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