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Being involved and confident in
learning and play
Family resources

سیکھنے اور کھیل کود میں
اعتماد کے ساتھ حصہ لینا
گھرانوں کے وسائل

نے کاھکمیں سی ںولسا یئادتبا ورک ()Early Years Learning Frameworkنے کےھکسی
یومق ورکںولوکسا یرپ ےسج ہے اور نپچب یئادتبا ()early childhoodیک میرف

تمدخ یے کمجرت ینازب رپ نفو

لامعتسا میں تمادخ مامت یہےناھڑپ ےعیرکے ذ دصمقا چناپ اورنے کےھکے سیئل ایکمیرف

ہیں تو رکارد تومالعم دیکو مز پگر آا

کرتا ہے یائمہنر

ہبطا با ایتدنپچب یئا تمدخ یک (early

یل کمع جسطوبضکو م ںوچسے ب اورلد مداء بننے میں مبلط ابلق تیاتا ہے۔ ہے۔ج کیا

براہینرباہم اپلوکسا یرپ ے کےچنے ب

سیکھدا مقصھنے کا چوت یہمیں شامل ہو کر ںسرگرمیو\ںواد کے ساتھ چیزمتعا ےچب ہہے ک

نےھوچ )childhood serviceسے رں۔یکر

ےتھکر چسو اور وہے ہےتھکھ سیچو کج اسکا ایک نئیےتککر س ق الطا میں لتحاروص ،ہیں

رٹیرپرٹ اہے تو بر رکارد ددم یک مجرتم

رپ روطکھے ہيںت اور ے ہيں۔تکل کر سصاح تقبمیں س میلعت ینپا وہ یہےئل نے کےناج ےچب

رٹیرپں۔ آیں  450 131کریکر لر کاپ اور کا

اپےسکی

ینباز کرد مہارفہنوف نمملائے گا

کرتے قے تحقیچیں۔ بھکسی ایکچیز کو یہوئ یھکسے ملاتے ہيں سی یسرود اورتنقی دی

ہيں۔ اپکو پنے آ نئیےلاو ےنکر تفایرں دیچیز اورے کےلاو ےنڈنوھل ڈح ائل کاسہیں۔ م

ںیچیز ہے ہیں کتککر س لامعتسا کا ںوتیح الص ییقلخت ین اورہیں۔ یکرت مکا ںکیو ید

Early Years Learning Frameworkیمیں مز ےرکے با دکے تومالعم ل:ائیںج ںاہی ےئ

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

ینبازہ کو پگر آا اپنا سوال پےئل کے

نباز ینپا نوف یلیٹ ینرباہم انکو سوسر

لر کاپ رب اور مجرتم ینباز طلبکے پآ

ر گا۔پ ن الئ ایکگا ےیا کردہم مجرتم
یا ےکر تنواعم یک پو آج سے پآ

اسيںہن ہضواعکا م تمدخ لائے گا۔ج
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اسکول میں سیکھنا

طلباء سواالت پوچھ سکتے

ہيں ،پیش گوئی ،منصوبہ

بندی ،تجزیہ اور بات چیت
کر سکتے ہيں (مضامین:

سائنس اور ٹیکنالوجی ،اور
ریاضی)

ابتدائی عمر
میں سیکھنا

بچے متجسس ہونے،

تفتیش کرنے ،چیزیں

تعمیر کرنے اور انہيں

طلباء ماحول میں موجود

ٹکڑے کرنے کے لئے

مسائل کو سمجھ سکتے ہیں

آالت اور وسائل استعمال

اور ان کا ممکنہ حل ڈیزائن کر

کر سکتے ہیں

سکتے ہيں (مضمون :سائنس

اور ٹیکنالوجی)

قابل اور شمولیت

اختیار کرکے سیکھنے
والوں سے مراد ہے:

بچے اعداد ،عالمات

اور خیاالت کا مختلف

طریقوں سے اظہار کر
سکتے ہيں

طلباء تنقیدی اور

تخلیقی مفکر ہو سکتے

بچے کوشش کرنے ،مسائل

ہيں (تمام مضامین)

حل کرنے اور نئے حاالت

بچے اپنے ماحول کو

دریافت کرنے کے لئے

اپنے حواس استعمال کر

کا جواب دینے کے لئے کئی
طرح کی حکمت عملیاں

استعمال کر سکتے ہیں

سکتے ہيں

طلباء اپنی سمجھ بوجھ کا

اظہار کرنے کے لئے روزمرہ
کی زبان ،ٹھوس مواد

اور دستاویزات استعمال

کر سکتے ہیں (مضمون:
ریاضی)
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