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ایسے بچوں کو جو انگریزی ایک اضافی زبان کے 

 طورپر سیکھرہے ہوں مراکز برائے اطفال میں ڈالنا
 

 مرکز برائے اطفال میں ایک مثبت آغاز نہایت اہم ہوتا ہے۔

 

اس طرح کی خدمات کی جگہ پر شمولیت سے قبل جاناوالدین اور بچوں کے لیے کافی 

مختصر دورانیے کے اجالس سے شروع کریں اور مفید ہوتا ہے۔۔ جہاں ممکنہو وہاں 

پھران کا دورانیہ بڑھاتے جائیں تاکہبچے اس ماحول کے مطابقخود کو ڈھال سکیں اور 

 آرام محسوس کریں۔

 

والدین یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ معلمین پرجوش اورخیرمقدمی رویہ رکھیں گے اور 

افزائی کریں گے۔ معلوماتکو انگریزی کے عالوہ دیگرزبانوں کے استعمال کی حوصلہ 

بہتر طور سمجھنے کے لیے بہت سارےمراکز پر ٹیلیفونپر ترجمان بھی ایسے والدین 

کو فراہم کیے جا سکتے ہینجو کہ انگریزی ایک اضافی زبان کے طور پر سیکھ رہے 

ہوں۔مزید برآں اس طرح کی خدمات سے روشناس ہونے کےلیے ایسے بچوں کو جو 

وئی اور زبانبولتے ہوں دونوں زبانوں میں مختصر عرصے کے انگریزی کے عالوہ ک

 لیے مددبھی فراہم کی جا سکتی ہے۔

 

معلمین اس پروگرام کے مختلف پہلووں میں والدین کیشرکت کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 

اس طرح سے بچوں کواچھا لگتا ہے اور وہ گھر اور مرکز برائے اطفال کے ماحولمیں 

کرتے ہیں۔ والدین کو یہسمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ان  ایک طرح کا تعلق محسوس

 ۔کے بچوں کے ساتھ انکی غیرموجودگی میں اس سہولت کی جگہ پر کیا ہوتا ہے

 

 

والدین اپنے بچوں کی خدمات برائے اطفال کی جگہپر 

 رہنے میں کس طرح مدد کر سکتے ہیں
 

  کے سروس کی روٹین –سروس کی جگہ پر بچوں کے ساتھ وقت گذارکر

بارے میں  اپنے بچےکو بتاکر،کھیل کر، کہانیاں سنا کر، گانے گا کر، 

 دوسرےبچوں سے بات کرکے۔

  ان کابچہ جن تجربات سے گذر رہا ہو اور جومحسوس کررہا ہو  اس کے

 انہیں یقین دال کر اور ان کی حوصلہ افزآئی کرکے۔ :بارے میں بات کرکے

 

ت، رسوم و رواجکو سمجھیں اور ان کے معلمین چاہیں گے کہ وہ خاندانوں کی ثقاف

ماضی کے تجربات کو ملحوظ خاطررکھیں۔ معلمین کے ساتھ معلومات کا تبادلہ کرنے 

سےانہیں بچوں کے بارے میں ، خاندان ،زبان رہن سہن کےطریقوں اور بچوں کے 

تجربات کو بہتر طور پر سمجھنے مینمدد ملتی ہے۔ اپنے بچے کے بارے میں والدین 

ماتکا تبادلہ مراکز برائے اطفال کے ساتھ کرسکتے ہیں اس کیچند مثالوں میں جن معلو

 :شامل ہیں
 

 مدافعتیٹیکے، کسی طرح کی طبی  –بچے کی صحت کے متعلق معلومات

 ۔یات الحق ہیں،بیماریا ں یا الرجیضرور

 والدین اپنے بچوں کے پوتڑے کیسے تبدیل کرتےہیں۔ 

  مراکزبرائے اطفال کے ٹوائلٹ میں )بچے ٹوائلٹ کیسے استعمال کرتے ہیں

دروازے نہیں ہوتے تاکہمعلمین بچوں کی نگرانی کرسکیں اور اور 

 ۔(اگرضرورت پڑے تو ان کی مدد کر سکیں

 روٹین۔/بچے جو خوراک کھاتے ہیں، کھانے کے دوران کےرواج 
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 روٹين۔/رواج بچے جو خوراک کهاتے ہيں، کهانے کے دوران کے
  کهاتے ہيں تو کيسے کهاتے ہيں۔ اگر وه خودبچوں کو کهانا کيسے ديا جاتا ہے يا
 مثالً وه گانےجو والدين گاتے ہيں، : سونے کی ضروريات/بچوں کے آرام

کوئی پسنديده کتاب، کوئيخاص کهلونا يا کمبل اور دن کے کس حصے مينبچے 
 سوتے ہيں۔ /عموماً آرام کرتے

 والدين اپنےبچے کا دل کيسے بہالتے ہيں۔
  رويے کو کيسے قابو مينرکهتے ہيں مثالً گهر ميں کيسا والدين اپنے بچے کے

 ڈسپلن رکهتے ہيں
 بچے کس چيز کے ساته کهيلنا پسند کرتے ہيں۔
 ثقافتی و خاندانی رواج اور تہوار۔

بچوں کی مادری زبان اور ثقافت کو مراکز برائے 
 اطفال کے ماحول ميں سمونا

ورمہارتوں کو بچوں کے ساته بات معلميں بچوں کی پڑهنے  لکهنے و حساب کے علم ا
چيت کرکے، ان کيسوچنے سمجهنے کی صالحيت کو حوصلہ افزائيکرکےڈراموں کے 
ذريعے، کتابوں کا اشتراک کرکے اورکہانياں سنا کر،  بچوں کے ساته گانے گا کر 
اورکهيلکربڑهاتے ہيں۔ ان تجربات کے ذريعے بچوں کو انگريزيسيکهنے ميں بهی مدد 

 ملے گی۔

:والدين کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ

  وه تصاوير والی کتابيں پڑهيں اور اپنی گهريلو زبانميں ان کہانيوں کے بارے
 ميں اپنے بچوں کو اورسروس ميں ديگر بچوں کو بتائيں۔

  اپنے بچوں کے ساته اور دوسروں کے ساته جو کہايک ہی زبان بولتے ہوں
 بات چيت کرکےوقت گذاريں۔

  کو اپنی زبان کےگانے ، گيت اورنظميں سکها کر تاکہ معلمين انہيں معلمين
دوسرے بچوں کو بتا سکيں۔

 ريکارڈ شده موسيقی يا آالت کے ذريعے–اپنی ثقافت سے منسوب موسيقی کو ال کر
  خصوصی يا کثرت سے استعمال ہونےوالی چيزيں الکر، جيسا کہ تصاوير اور

فن پارے۔
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fka Children's Services
18 Harper Street, Abbotsford VIC 3067

03 9428 4471  |  fkacs@fka.org.au
www.fka.org.au


