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Becoming secure, strong 
and independent
Family resources

ਸੁਰੱਖਿਅਤ,  
ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ  
ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਨਾ 
ਪਖਰਵਾਰਕ ਸਰੋਤ

ਸਿਸਿਆ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਿਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਸਿਆ ਢਾਂਚਾ (Early Years Learning Framework) ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ  
ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਢਲੇ ਿਕੂਲਾਂ (ਪ੍ੀਿਕੂਲਜ਼) ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਿੇਿਾਿਾਂ ਸਿੱਚ ਿਰਸਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਸਿਿਲਾਈ ਦੇ ਪੰਜ ਨਤੀਸਜਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਸੱਚਆਂ ਨੰੂ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਿਮਰੱਥ  ਸਿਿਣ 
ਿਾਲੇ ਬਣਨ ਸਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਿਣ ਦਾ ਪਸਹਲਾ (1) ਨਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਬਸੱਚਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਿਨਾ ਰੱਿਦੇ ਹਨ। 
ਇਨ੍ਾਂ ਬੱਸਚਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਿਸਭਆਚਾਰ ਸਿੱਚ ਸਿਸ਼ਿਾਿ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ  
ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਸਕ ਉਹ ਇੱਕ ਪਸਰਿਾਰ, ਬਰਾਦਰੀ ਅਤੇ ਿਸਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਿਬੰਧਤ 
ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਿਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਿਾ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਿਸਸਿਆ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਿਾਲਾਂ ਦਾ ਿਸਸਿਆ ਢਾਂਚਾ (Early Years Learning Framework) 
ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਥੇ ਜਾਓ: 
https://www.dese.gov.au/collections/translations-belonging-
being-and-becoming-early-years-learning-framework-
australia

ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਭਾਖਿਆਈ ਸੇਵਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ੀ ਿਕੂਲ ਜਾਂ ਮੁਢਲੀ ਬਚਪਨ 
ਿੇਿਾਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛਸਗੱਛ 
ਸਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਿੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 131 450 ‘ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ 
ਇੰਟਰਪ੍ੈਟਰ ਿੇਿਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਚ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਅਪਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ 
ਿਲੋਂ  ਸਦੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛਸਗੱਛ 
ਸਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ 
ਨੂੰਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਸਲਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਿ ਿੇਿਾ ਲਈ  
ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਿੇਗੀ।
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ਪਛਾਣ ਦੀ ਮਜਬੂਤ  
ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ:

ਮੁਢਲੀ ਖਸਖਿਆ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਸਕ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਪਸਰਿਾਰ, ਬਰਾਦਰੀ 
ਅਤੇ ਿਸਭਆਚਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ 

ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਸਕ ਉਹ ਠੀਕ 
ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 
ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧਨ ਕਰ 
ਿਕਦੇ ਹਨ

ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਸਕ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ 
ਲੋਕਾਂ, ਿਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ 
ਆਪਣੀ ਸਿਿਲਾਈ ਉਤੇ ਕੀ 
ਪ੍ਭਾਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈਬੱਚੇ ਦੂਸਜਆਂ ਨਾਲ ਿਾਝਾਂ 

ਕਰਨਾ, ਦੂਸਜਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਿਣਾ, 
ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨਾਲ 
ਰਸਹਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 

ਸਕੂਲ ਖਵੱਚ ਖਸਖਿਆ ਲੈਣੀ

ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਿੱਿ ਿੱਿ 
ਿਸਭਆਚਾਰਕ ਿਮੂਹਾਂ  
(ਿਾਰੇ ਸਿਸਸ਼ਆਂ ਦੇ ਿੇਤਰਾਂ ਨਾਲ) 
ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਨੈਸਤਕ ਸਿਿਹਾਰ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ 
ਿਮਾਸਜਕ ਯੋਗਤਾ (ਿਾਰੇ ਸਿਸ਼ੇ ਿੇਤਰਾਂ) 
ਨੂੰ ਸਿਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਿਰੀਰਕ 
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਨੰੂ 
ਿਮਰਥਨ ਦੇਣ ਸਿੱਚ ਸਿਸ਼ਿਾਿ 
ਰੱਿਦੇ ਹਨ (ਸਿਸ਼ਾ: ਿਰੀਰਕ 
ਸਿਸਿਆ)

ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਹੋਰ ਿਸਭਆਚਾਰਾਂ 
ਬਾਰੇ (ਿਾਰੇ ਸਿਸ਼ੇ ਿੇਤਰਾਂ) ਪਤਾ 
ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਅਤੇ 
ਮਾਣ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ
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