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Becoming secure, strong and 
independent

Family resources

محفوظ، مضبوط اور 

خودمختار بننا

گھرانوں کے وسائل

  ھنےکیں سیم ںولاس یدائتبا کاکرو میرف  )Early Years Learning Framework(ےک ھنےکیس  

   چب یدائتبر اوا ںولوکاس یرے پسج ہے کرو میرف یومق ے ایکئلپن )early childhood( کی

   تماملامعتں اسیم تاخدم  کیا جاتاےک ھنےکیر سوے اناھے ذریعے پڑک دصامق چناپ ہہے۔ ی

عمل کییئامرہن  کرتاہے  جسروو مضبوط اک ںچوب سے  قابلمل دں مدیننے مب ءالبط تیہے۔

   ھنےکیس کاہے ہال مقصد یہپ  کہختاشن یں اپنیم ںچوب  کاسے سہو۔ ا ساسایک مضبوط اح  

  سر اوت افاثق یو اپنک ںچوب باتعارپ رپ تمادمل دں مدیے منہو تیہے  کہ وہرں۔ اگیہ نوک

  چے اپنےب ںے ہوتناج رویں ارک سوسحوظ مفحو مک پآ کہ وہ ،نداناایک خ کمروا یٹنوی

تفاثق کاوت ںیہ ہحص  وہ ں سیم زدانا دامتعارپیکھں گے۔یکس

 براے میمولعم زیدم ںات کےkrowemarF gninraeL sraeY ylraE ےک  لے یہںا جئائی:ں  

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

فون پر زبانی ترجمے کی خدمت

اگر آپ کو مزید معلومات درکار ہیں تو 

براہ مہربانی اپنے بچے کے پری اسکول 

 early( یا ابتدائی بچپن کی خدمت

childhood service( سے رابطہ کریں۔ 

اگر آپ کو اپنا سوال پوچھنے کے لئے 

زبانی مترجم کی مدد درکار ہے تو براہ 

مہربانی ٹیلی فون انٹرپریٹر سروس کو 

450 131 پر کال کریں اور اپنی زبان کا 

زبانی مترجم طلب کریں۔ آپریٹر آپ کے 

فراہم کردہ فون نمبر پر کال مالئے گا اور 

الئن پر ایک زبانی مترجم مہیا کردے گا 

جو آپ کی معاونت کرے گا۔ آپ سے 

اس خدمت کا معاوضہ نہيں لیا جائے گا۔ 
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شناخت کے ایک 

مضبوط احساس 

سے مراد ہے:

ابتدائی عمر 

میں سیکھنا
بچے جانتے ہیں کہ ان کا 

اپنے خاندان، کمیونٹی اور 

ثقافت سے تعلق ہے

بچے جانتے ہیں کہ وہ 

محفوظ ہیں اور وہ 

تبدیلی اور جذبات سے 

نبٹ سکتے ہیں

بچے جانتے ہیں کہ 

لوگوں، جگہوں اور ان کی 

اپنی تعلیم پر ان کا کتنا 

اثرورسوخ ہے

بچے جانتے ہیں کہ 

دوسروں کے ساتھ کس 

طرح چیزیں شیئر کی جاتی 

ہیں، ان سے کس طرح 

سیکھا جاتا ہے اور ان کی 

کیسے عزت کی جاتی ہے

اسکول میں سیکھنا
طلباء کئی مختلف ثقافتی 

گروہوں کے ساتھ بات چیت 

اور معامالت کرتے ہيں )تمام 

مضامین(

طلباء اخالقیات پر مبنی روّیے 

کے بارے میں جانتے ہیں اور 

اپنی ذاتی اور سماجی قابلیت 

کو بہتر بناتے ہیں )تمام 

مضامین(

طلباء اپنی جسمانی صحت 

اور بہبود میں معاونت 

کرنے لئے پراعتماد ہیں 

)مضمون: جسمانی تعلیم(

طلباء دوسری ثقافتوں کی 

تعظیم کرنے اور انہیں 

منانے کے بارے میں جان 

سکتے ہیں )تمام مضامین(
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