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Connecting to nature, culture and
your community
Family resources

قدرتی ماحول ،ثقافت اور
اپنی کمیونٹی سے جڑنا
گھرانوں کے وسائل

بتادائیے کانھکمیں سی ںوسال فریمکور ()Early Years Learning Frameworkے کےنھکسی

فون پر زبانی ترجمے کی خدمت

عملضم وک ںوسے بچ سا ہے جترک یئامنرہ یک بوط ہے۔ یتلد مدے میں منناء ببلط لابق ورا

براہ مہربانی اپنے بچے کے پری اسکول

لئے ایکیموق فریمبتا ورا ںولوکسا یرے پسہے ج کور دائیبچ پن ()early childhoodیک

ا ہے۔تکیا جا لامستعا میں تمادخ مامت یہے کےنھکور سیا انےھعے پڑیکے ذر دصمقا چپان

رے کا دوسنھکسیامقص دپا کے لئے ںوبچ نیمیں و سور دنیا ،جا ینٹویمک ہرہتے ہيں ،سے
ےئانے بسکی تقالعت ھتکے سا ںوردوس ہھتے ہيں ککمیں ہے۔ بچے سی ےجڑنے کے بار

ورا يںئجا انورا ےئکیا جا مکا رک لے مسکی ھتکے سا اسو ھتسا ھتکے سا ہکے لعافا ےنپا

ارثاتے ہیں۔ بچےترک عورش انھجمس وک ایکلےاے جانے وئمیں پا ےردوس فرقیشوخب وک
قبولورا نارک اسید یک لوور ماحا نارر کدق یک کھھتے ہیں۔کنا سیرک لبھا

Early Years Learning Frameworkیمیں مز ےکے بار د:یںئجا ںاہی کے لئے تماولمع

https://www.dese.gov.au/collections/translations-belonging-being-and-

becoming-early-years-learning-framework-australia

اگر آپ کو مزید معلومات درکار ہیں تو

یا ابتدائی بچپن کی خدمت (early

 )childhood serviceسے رابطہ کریں۔

اگر آپ کو اپنا سوال پوچھنے کے لئے

زبانی مترجم کی مدد درکار ہے تو براہ
مہربانی ٹیلی فون انٹرپریٹر سروس کو

 131 450پر 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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اسکول میں سیکھنا

طلباء اپنی ثقافت شیئر

کرسکتے ہیں اور دوسری
ثقافتوں کے بارے میں

جان سکتے ہيں (مضمون:
جیوگرافی)

ابتدائی عمر
میں سیکھنا

بچے جانتے ہیں کہ ان
کا کسی سے تعلق ہے

طلباء دوسروں کی عزت کرتے

اور وہ با عزت طور

ہيں اور دوسروں کے ساتھ مل

پر چیزوں میں شرکت

کر کام کرسکتے ہیں اور لوگوں

کرسکتے ہیں

کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کرتے

ہيں (مضمون :جسمانی تعلیم)

بچے جانتے ہيں کہ

جڑنے اور اپنا
کردار ادا کرنے
سے مراد ہے:

دوسروں کے ساتھ

منصفانہ برتاؤ کا کیا
مطلب ہے

طلباء اپنی کمیونٹی اور

بچے اس بات کو

ثقافت کے ساتھ جڑنے کے

سمجھتے ہيں کہ ہر کوئی

لئے اپنی تخلیقی صالحیتوں

اس دنیا کو ایک بہتر جگہ

(مضمون :تخلیقی آرٹس)

مختلف ہوتا ہے لیکن وہ
بچے جانتے ہيں کہ

ماحول کا کیسے خیال
رکھنا ہے

کو استعمال کرتے ہيں

بنانے کے لئے ایک ساتھ
مل کر کام کرسکتے ہيں

طلباء برقرار رہنے\رکھنے
والی چیزوں\طریقوں کے

بارے میں جانتے ہیں اور

ان کا انتخاب کرتے ہيں
(تمام مضامین)

Urdu 2

education.nsw.gov.au

