
NSW ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن

Learning to work with letters and 
numbers

Family resources

الفاظ اور اعداد کا 

استعمال سیکھنا

گھرانوں کے وسائل

   ابتمیں ںولاس یئاد سمیرف ے کانھکی ورک )Early Years Learning Framework( سے کےنھکی 

  ےئل ایکمیرف یومق  ورکیے پرسج ےہ  اسںولوک اور ابتیئاد بچپن )early childhood(یک

   میں تخدما مامت اسانےھعے پڑیرد کے ذصمقا چہ پانی ے۔ہ اتاج کیا لامعت اور سے کےنھکی

عملیک  رہےہ اتکر یائمن جسطوبضکو م ںوچب ےس  اوراءبلط لباق  بنمل دے میں مدنتیے۔ہ

   سوچے کا پاننھکیاںاب ےچب ے کہہ ہی مقصد  اس کا مطلبا يں۔کسچیت کر تاب ز میںاندا ثر 

 ےتہ  ے کہہ ہی وہمیں ےراب کے نابز  سھکی سےتک ہ،یں تںانیوہر، کیقر اوردوجمیں مو ںگانو

 ےئ  ںوزاوآ اورکو ںونومن  سن سکےت ہیں اور ان پر ردعمل دے سکزمرور ینپا ےچب یں۔ہ

 شکلت کرنے   کےفایرد تمیں معلوما یزندگ اورکرنے کے راہظا کا تے خیالانپا  لیجولانکیٹ

ّرات جدعا ےسیاد،نگ تی،شائمپی  اور  میں ےراب اسکر لامعت سکیں۔ہ ےت وہکے یاضیر  تصو

يں۔ہ ےتھکیس

 Early Years Learning Frameworkکے تد معلومایزمیں م ےراب کے  ل:ائیںج ںاہی ےئ  

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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بااثر بات چیت 

کرنے والے سے 

مراد ہے:

ابتدائی عمر 

میں سیکھنا
بچے کہانیاں اور گانے 

سن سکتے ہیں، سمجھ 

سکتے ہيں اور تخلیق کر 

سکتے ہيں

بچے اپنی ثقافت کی 

کہانیاں اپنی زبان میں 

شیئر کر سکتے ہیں

بچے بتا اور شیئر کر 

سکتے ہيں کہ انہوں 

نے اپنے میوزک، رول 

پلے، آرٹ اور ڈانس کے 

ذریعے کیا سیکھا ہے

بچے جانتے ہيں کہ وہ 

روزمرہ زندگی میں 

اعداد، گنتی اور پیمائش 

کا استعمال کر سکتے ہيں

اسکول میں سیکھنا
طلباء اپنے ذاتی خیاالت 

ترتیب دے سکتے ہيں 

اور ان کا اظہار کر سکتے 

ہیں )مضامین: انگریزی اور 

ریاضی(

طلباء بات چیت کی غرض سے 

سن، بول، پڑھ اور لکھ سکتے 

ہیں )مضامین: انگریزی اور 

ریاضی(

طلباء اپنی روزمرہ زندگی 

میں ریاضی کی مہارتیں 

استعمال کر سکتے ہیں 

)مضمون: ریاضی(

طلباء روزمرہ زندگی 

اور اسکول میں دوسروں 

کے ساتھ بات چیت 

کرنے کے لئے ٹیکنالوجی 

استعمال کر سکتے ہيں 

)مضمون: انفارمیشن اینڈ 

کمیونیکیشن ٹیکنالوجی(
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