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Understanding and using your
body and mind
Family resources

اپنے جسم اور دماغ کو

سمجھنا اور استعمال کرنا
گھرانوں کے وسائل

میں ںولاس یئادتبا سکرو میرکا ف ےھنکی ( )Early Years Learning Frameworkسےک ےھنکی

لئے ایکےہ کرو میرف یومق جسے یرپ اسچب یئادتبا روا ںولوکپن ()early childhoodیک
میں تخدما مامت اس۔ےاتا ہج ال کیامعت یہروا ےناھپڑ ےعیذر ےد کصمقا چنپا سےک ےھنکی

عملےتا ہرک یائمرہن یک جس سےلم دمیں مد ےاء بننبلط لابق روا طوبضکو م ںوچب تی۔ےہ

کا تی ےھنکیسسرانچھا کھاا ےک ںوچمقصد ب ے،وسسچھا محا بارے میں ےپنا روا ےفعال رہن

ےنرک سےرپ تباذج ےپنا روا ےکرر کاوتسا تقالتع طوبضم ےچ۔ بےہ قلعتم دسلصاح سرت

کا دوبہبو حفلا ےکرک ایکوراس پسحا طوبضم انتحص ےچہيں۔ ب ےاتھچڑ کاخور شخب
کا انبارے میں ےک ےنرک باخت سمیں ںمیورگرس ینامسج روا ہيں ےتھکی حینل ہصے،روا
ےک ےمند بنن تحص روا طوبضم لئےھکیس ارتیںہم یک ےرہن کرحتم تےہيں۔

Early Years Learning Frameworkےک تومالد معیبارے میں مز ےک لئے:ائیںج ںاہی

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

Urdu 1

فون پر زبانی ترجمے کی خدمت
اگر آپ کو مزید معلومات درکار ہیں تو

براہ مہربانی اپنے بچے کے پری اسکول
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 محسوس کرتے ہیں
کہ وہ جڑے ہوئے ہيں،

ان کے مثبت تعلقات ہیں

اور ان ميں آگے بڑھنے اور
کامیابی حاصل کرنے کی

طاقت ہے (تمام مضامین)

ابتدائی عمر
میں سیکھنا

بچے جانتے ہیں کہ وہ

اپنے جذبات پر دسترس
حاصل کرسکتے ہيں،

دوسروں کے ساتھ تعاون

طلباء میں آرٹس کے ذریعے

محسوس کرسکتے ہیں

بہبود پروان چڑھتی ہے

کرسکتے ہیں اور خوشی

سماجی ،جذباتی اور جسمانی

(مضمون :تخلیقی آرٹس)
بچے جانتے ہیں کہ

صحت بخش خوراک کا

بہبود کے ایک
مضبوط احساس
سے مراد ہے:

انتخاب ان کے جسم کو

بڑھنے اور مضبوط رہنے

میں مدد دیتا ہے

طلباء اپنے جسم کی

دیکھ بھال کی غرض سے

صحتمندانہ چیزوں کا

بچے دوسروں کے ساتھ

انتخاب کر سکتے ہیں

مل کر کھیل اور سیکھ

بچے کھیل ،میوزک ،بصری
آرٹ ،حرکات وسکنات

اور ڈانس کے ذریعے اپنا

(مضمون :جسمانی تعلیم)

سکتے ہيں اور اپنے بارے
میں اچھا محسوس کر
سکتے ہيں

اظہار کر سکتے ہيں

طلباء دوسروں کی دیکھ

بھال اور عزت کر سکتے
ہيں (مضمون :جسمانی

تعلیم)
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