اداره آموزش NSW

Learning to work with
letters and numbers
Family resources

یادگیری کار کردن با
حروف و اعداد
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.

دست آورد یادگیری  5مربوط به این است که کودکان ارتباط دهندگان موثری بشوند.
این به این معنی است که آنها میتوانند در باره زبان یاد بگیرند ،به صداها و الگوها در
گفتار ،داستانها و ترانهها گوش کرده و پاسخ دهند .کودکان میتوانند از فناوریها در
زندگی روزمره خود برای کشف اطالعات جدید و نشان دادن ایدههای خود استفاده
کنند .آنها در باره مفاهیم ریاضی مثل اعداد ،شمارش ،اندازه گیری و شکل یاد میگیرند
برآگاهی یا ببشتارب در ره Early Years Learning Framework
به این یورب تیساد:

https://www.dese.gov.au/collections/translations-belongingbeing-and-becoming-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.

education.nsw.gov.au
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یادگیری در مدرسه

دانشآموزان میتوانند

ایدههای خودشان را

توسعه داده و بیان کنند

(دروس :انگلیسی و

ریاضیات)

یادگیری
اولیه

کودکان میتوانند به

داستانها و ترانهها گوش

دانشآموزان میتوانند برای

کرده ،معنا کنند و خلق

ارتباط برقرار کردن گوش

کنند

بدهند ،صحبت کنند ،بخوانند

و بنویسند (دروس :انگلیسی
و ریاضیات)

ارتباط دهنده موثر
بودن یعنی:

کودکان داستانهایی

را از فرهنگ خودشان
و به زبان خودشان به

اشتراک می گذارند

دانشآموزان میتوانند

مهارتهای ریاضی را در

کودکان میتوانند از

زندگی روزمره خود

طریق موسیقی ،بازی

به کار ببرند (درس:

نقش ،هنر و رقص

کودکان میدانند که
میتوانند از اعداد،

شمارش و اندازه گیری

ریاضیات)

آنچه را که آموختهاند

رسانگری کرده و به

اشتراک بگذارند

در زندگی روزمره

دانشآموزان میتوانند

استفاده کنند

برای برقراری ارتباط با
دیگران در مدرسه و

زندگی روزمره شان از

فناوری استفاده کنند

(درس :فناوری اطالعات

و ارتباطات)
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