اداره آموزش NSW

Connecting to nature,
culture and your community
Family resources

مرتبط شدن با طبیعت،

فرهنگ و جامعه شما
منابع خانواده

چارچوب یادگیری سالهای اولیه ( )Early Years Learning Frameworkچارچوب ملی یادگیری
است که در کودکستانها و همه خدمات دوران خردسالی به کار برده میشود .این چارچوب با
مشخص کردن پنج دست آورد یادگیری ،آموزش و یادگیری را راهنمایی میکند که به کودکان
کمک میکند یادگیرانی قوی و توانمند شوند.
ده و رییادگی دروآ تآن 2دس رکه د ییایند و انش هعامج ط بودن کودکان بهببه مرت طمربو
کرک د یم یگدنزننکرد رابرقر طابترا نارگیه با دنوگکه چ دنریگ یاد می کودکان .دشبا یم
را کاهنبا آننک یم عورش و دننبه د که دنریگ یاد می ان .کودکانشخود لامعا تاریتاث
ب یماگر ار اهتوتفادارنی آنابر و د تسیط زیز محا و دنوش لیزش قارا ک تظفمحانند .ک
ب یهی آگاابربشتربا رر ده Early Years Learning Framework
یوبر تیسا نیا بهد
:

https://www.dese.gov.au/collections/translations-belonging-being-andbecoming-early-years-learning-framework-australia
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سرویس مترجم تلفنی

اگر به اطالعات بیشتری نیاز دارید
لطفاً با کودکستان یا سرویس دوران
خردسالی فرزندتان تماس بگیرید.
اگر مترجم الزم دارید که در
پرسشتان به شما کمک کند لطفاً به
سرویس مترجم تلفنی شماره 131 450
تلفنی بزنید و یک مترجم زبان
خودتان را درخواست کنید .اپراتور به
شماره تلفنی که شما میدهید زنگ
خواهد زد و مترجمی را روی خط
خواهد آورد تا به شما در پرسشتان
کمک کند .برای این خدمات هزینهای
از شما دریافت نخواهد شد.
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یادگیری در مدرسه

دانشآموزان میتوانند

فرهنگشان را به اشتراک

بگذارند و در باره فرهنگهای
دیگر یاد بگیرند (درس:
جغرافی)

یادگیری
اولیه

کودکان میدانند که

تعلق دارند و میتوانند

دانشآموزان با احترام رفتار

محترمانه شرکت کنند

میکنند ،میتوانند با دیگران

کار کنند و رفتار عادالنه داشته
باشند (درس :تربیت بدنی)

مرتبط بودن و
مشارکت یعنی:

کودکان میدانند انصاف

داشتن نسبت به دیگران
به چه معنی است

دانشآموزان برای مرتبط

شدن با جامعه و فرهنگشان

کودکان درک میکنند که

از خالقیت شان استفاده

همه افراد متفاوت هستند

میکنند (درس :هنرهای

ولی میتوانند با یکدیگر

کودکان می دانند چگونه

از محیط زیست مراقبت

خالقه)

همکاری کنند تا دنیا را به

مکان بهتری تبدیل کنند

کنند

دانشآموزان درک میکنند
و میتوانند گزینههای

پایدار را انتخاب کنند (همه
دروس)
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