
NSW اداره آموزش

Being involved and confident in 
learning and play

Family resources

شرکت کردن و اتکا به 

نفس داشتن در یادگیری 

و بازی

منابع خانواده

: 

  ایهلری سایادگی بچورچا اولهی )Early Years Learning Framework( رییادگی یمل بچورچا 

  .ودش یم هبرد ربه کا یلن خردساارود تماده خمه و اهناتسکودک رست که داایبا بچورچا ن

 ر رییادگی و ری، آموزشیادگی دروج دست آنص کردن پخشما راهک یم ییامننکه به کودکان د

نوش دنمناوت و قوی یناریادگی دنک یم کمکد.

  رییادگی درومربوط به  4دست آاین شبا سفن به یکتست که کودکان ماند رییادگی رد و 

  رکت کشننکودکان .د نهاط دبترا ،دنرگشهوپژده انیرکفتم ،دن انسه ادیقتتنوت یم و دانند

 که ار هچنآ انج ایه تیبه موقع ددیک لقتنم دننک لح و رگشوکا ار کودکان خود .دننده

 یم و داننشبا ماگشیری خود پیادگی رد دنوت یا مهنآ .داننبه ار انش تیخلاق د  هتآموخ

 را ده اینکه چمه هینروایبه دست ب تاعالطا دنک یم رکا اچر و هنوگچ زد.  د یم لیاسماننوت

نربب رکاد تربا

Early Years Learning Framework  ب یهی آگاابربشتربا رر ده

یوت بریسا نیا بهد

https://www.dese.gov.au/collections/translations-belonging-being-and-
becoming-early-years-learning-framework-australia

سرویس مترجم تلفین

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 450 131 تلفنی بزنید و 

یک مترجم زبان خودتان را درخواست 

کنید. اپراتور به شماره تلفنی که شما 

می دهید زنگ خواهد زد و مترجمی 

را روی خط خواهد آورد تا به شما در 

پرسشتان کمک کند. برای این خدمات 

هزینه ای از شما دریافت نخواهد شد.
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یادگیران توانمند و 

شرکت کننده یعنی:

 یادگیری

اولیه
کودکان می توانند از ابزار 

و منابع برای کنجکاوی، 

تحقیق، ساختن و از هم 

جدا کردن  استفاده کنند

کودکان می توانند 

اعداد، نمادها و ایده ها 

را به روش های مختلف 

نشان دهند

کودکان می توانند از انواع 

راهکارها برای امتحان 

کردن، حل مشکالت و 

پاسخگویی به موقعیت های 

جدید استفاده کنند
کودکان از حواس خود 

برای کاوش در محیطشان 

استفاده می کنند

دانش آموزان می توانند یادگیری در مدرسه

بپرسند، پیش بینی کنند، 

برنامه بریزند، تجزیه و 

تحلیل کنند و ارتباط برقرار 

کنند )درس: علوم و فناوری 

و ریاضیات(

دانش آموزان می توانند مسایل 

موجود در محیط زیست 

را درک کرده و راه حلهای 

 احتمالی را طراحی کنند

)درس: علوم و فناوری(

دانش آموزان می توانند 

متفکرین انتقادی و خالقانه 

باشند )همه دروس(

دانش آموزان می توانند از 

زبان روزمره، مطالب و 

اسناد ملموس برای نشان 

دادن درک مطلب استفاده 

کنند )درس: ریاضیات(
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