دائرة التربية والتعليم في NSW

Being involved and confident in
learning and play
Family resources

الشعور بالثقة الذاتية في عملية
التع ّلم واللعب والمشاركة بهما
معلومات للعائالت

«إطار التع ّلم في السنوات المبكرة» ( )Early Years Learning Frameworkهو
اإلطار الوطني للتع ّلم المستخدم في رياض األطفال وجميع خدمات الطفولة المبكرة.
محصالت تع ّلمية تساعد
عمليتي التعليم والتع ّلم بواسطة خمس
ُيرشد هذا اإلطار
ّ
ّ
ّ
على تزويد األطفال باإلمكانية والقدرة على التعلم.
المحصلة الرابعة بشعوراألطفال بالثقة الذاتية في عملية التع ّلم ومشاركتهم بها.
تتع ّلق
ّ
يتع ّلم األطفال من خالل البحث والربط والتفكير النقدي ويتمكنون من استخدام ما
تعلموه في حاالت وأوضاع جديدة .وينظر األطفال إلى أنفسهم كمستكشفين وح ّ
اللي
معضالت ويمكنهم االضطالع بدور ريادي في عملية تع ّلمهم ،كما يمكنهم استخدام

مهاراتهم االبتكارية الكتشاف الوسائل التي تعمل بها األشياء واألسباب وراء ذلك.
ّ
:Earlyفقدت
نع تامولعن المم ديمزلل Years Learning Framework

https://www.dese.gov.au/collections/translations-belongingbeing-and-becoming-early-years-learning-framework-australia
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خدمة الترجمة الهاتفية

إذا احتجت إلى المزيد من
المعلومات يرجى االتصال بروضة
األطفال أو خدمة الطفولة المبكرة
التي يذهب إليها طفلك .وإذا احتجت
إلى مترجم لمساعدتك باستفسارك،
يرجى االتصال بخدمة الترجمة
الهاتفية على الرقم  131 450وطلب
الرد
مترجم يتكلم لغتك ليقوم عامل
ّ
على المكالمات بمخابرة الرقم الذي
تعطيه وتأمين مترجم لك على الخط
ليساعدك باستفسارك .وهذه الخدمة
مجانية.
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التع ّلم في المدرسة

ُّ
تمكن التالميذ من

والتكهن
طرح األسئلة
ّ
والتخطيط والتحليل
والتواصل (المواد

الدراسية :العلوم

والتكنولوجيا والرياضيات)

التع ّلم في
المرحلة
المبكرة

ُّ
تمكن األطفال من

استخدام أدوات ومصادر
معلومات تساعد على

ُّ
تمكن التالميذ من

تنمية الفضول لديهم

فهم المشاكل البيئية

والرغبة باالستقصاء

وتصميم حلول ممكنة لها

والبناء والمشاركة

(المادة الدراسية :العلوم
والتكنولوجيا)

ُّ
تمكن األطفال من

ينطوي معنى
التالميذ المقتدرين
والمشاركين على:

تمثيل األرقام والرموز
واألفكار بوسائل
مختلفة

ُّ
تمكن التالميذ من التفكير

النقدي واإلبداعي (جميع

استخدام األطفال

لحواسهم بغية اكتشاف
بيئتهم

المواضيع الدراسية)

ُّ
تمكن األطفال من

استخدام إستراتيجيات
مختلفة للتجربة وحل

المعضالت واالستجابة

للحاالت الجديدة

ُّ
تمكن التالميذ من

استخدام اللغة اليومية
والمواد والوثائق

المحسوسة لتبيان الفهم
واالستيعاب (المادة

الدراسية :الرياضيات)
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