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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
مفید ہوتا ہے۔۔ جہاں ممکنہو وہاں مختصر دورانیے کے اجالس سے شروع کریں اور
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
انگریزی کے عالوہ دیگرزبانوں کے استعمال کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ معلوماتکو
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
انگریزی کے عالوہ کوئی اور زبانبولتے ہوں دونوں زبانوں میں مختصر عرصے کے
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
ایک طرح کا تعلق محسوس کرتے ہیں۔ والدین کو یہسمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ان
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

معلومات برائے خاندان :مراسلہ2





سروس کی جگہ پر بچوں کے ساتھ وقت گذارکر –سروس کی روٹین کے
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
بارے میں بات کرکے :انہیں یقین دال کر اور ان کی حوصلہ افزآئی کرکے۔

معلمین چاہیں گے کہ وہ خاندانوں کی ثقافت ،رسوم و رواجکو سمجھیں اور ان کے
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
جن معلوماتکا تبادلہ مراکز برائے اطفال کے ساتھ کرسکتے ہیں اس کیچند مثالوں میں
شامل ہیں:




بچے کی صحت کے متعلق معلومات– مدافعتیٹیکے ،کسی طرح کی طبی
ضروریات الحق ہیں،بیماریا ں یا الرجی۔
والدین اپنے بچوں کے پوتڑے کیسے تبدیل کرتےہیں۔
بچے ٹوائلٹ کیسے استعمال کرتے ہیں (مراکزبرائے اطفال کے ٹوائلٹ میں
دروازے نہیں ہوتے تاکہمعلمین بچوں کی نگرانی کرسکیں اور اور
اگرضرورت پڑے تو ان کی مدد کر سکیں)۔
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ﺑﭼﮯ ﺟﻭ ﺧﻭﺭﺍک ﮐﻬﺎﺗﮯ ﮨﻳں ،ﮐﻬﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﮯ ﺭﻭﺍﺝ/ﺭﻭﭨﻳﻥ۔
ﺑﭼﻭں ﮐﻭ ﮐﻬﺎﻧﺎ ﮐﻳﺳﮯ ﺩﻳﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﻳﺎ ﺍﮔﺭ ﻭﻩ ﺧﻭﺩ ﮐﻬﺎﺗﮯ ﮨﻳں ﺗﻭ ﮐﻳﺳﮯ ﮐﻬﺎﺗﮯ ﮨﻳں۔
ﺑﭼﻭں ﮐﮯ ﺁﺭﺍﻡ/ﺳﻭﻧﮯ ﮐﯽ ﺿﺭﻭﺭﻳﺎﺕ :ﻣﺛﻼً ﻭﻩ ﮔﺎﻧﮯﺟﻭ ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﮔﺎﺗﮯ ﮨﻳں،
ﮐﻭﺋﯽ ﭘﺳﻧﺩﻳﺩﻩ ﮐﺗﺎﺏ ،ﮐﻭﺋﻳﺧﺎﺹ ﮐﻬﻠﻭﻧﺎ ﻳﺎ ﮐﻣﺑﻝ ﺍﻭﺭ ﺩﻥ ﮐﮯ ﮐﺱ ﺣﺻﮯ ﻣﻳﻧﺑﭼﮯ
ﻋﻣﻭﻣﺎ ً ﺁﺭﺍﻡ ﮐﺭﺗﮯ /ﺳﻭﺗﮯ ﮨﻳں۔
ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﭘﻧﮯﺑﭼﮯ ﮐﺎ ﺩﻝ ﮐﻳﺳﮯ ﺑﮩﻼﺗﮯ ﮨﻳں۔
ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﭘﻧﮯ ﺑﭼﮯ ﮐﮯ ﺭﻭﻳﮯ ﮐﻭ ﮐﻳﺳﮯ ﻗﺎﺑﻭ ﻣﻳﻧﺭﮐﻬﺗﮯ ﮨﻳں ﻣﺛﻼً ﮔﻬﺭ ﻣﻳں ﮐﻳﺳﺎ
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
ﻣﻌﻠﻣﻳں ﺑﭼﻭں ﮐﯽ ﭘڑﻫﻧﮯ ﻟﮑﻬﻧﮯ ﻭ ﺣﺳﺎﺏ ﮐﮯ ﻋﻠﻡ ﺍﻭﺭﻣﮩﺎﺭﺗﻭں ﮐﻭ ﺑﭼﻭں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﺑﺎﺕ
ﭼﻳﺕ ﮐﺭﮐﮯ ،ﺍﻥ ﮐﻳﺳﻭﭼﻧﮯ ﺳﻣﺟﻬﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻼﺣﻳﺕ 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:
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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۔
ﻣﻌﻠﻣﻳﻥ ﮐﻭ ﺍﭘﻧﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﮯﮔﺎﻧﮯ  ،ﮔﻳﺕ ﺍﻭﺭﻧﻅﻣﻳں ﺳﮑﻬﺎ ﮐﺭ ﺗﺎﮐہ ﻣﻌﻠﻣﻳﻥ ﺍﻧﮩﻳں
ﺩﻭﺳﺭے ﺑﭼﻭں ﮐﻭ ﺑﺗﺎ ﺳﮑﻳں۔
ﺍﭘﻧﯽ ﺛﻘﺎﻓﺕ ﺳﮯ ﻣﻧﺳﻭﺏ ﻣﻭﺳﻳﻘﯽ ﮐﻭ ﻻ ﮐﺭ–ﺭﻳﮑﺎﺭڈ ﺷﺩﻩ ﻣﻭﺳﻳﻘﯽ ﻳﺎ ﺁﻻﺕ ﮐﮯ ﺫﺭﻳﻌﮯ
ﺧﺻﻭﺻﯽ ﻳﺎ ﮐﺛﺭﺕ ﺳﮯ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﮨﻭﻧﮯﻭﺍﻟﯽ ﭼﻳﺯﻳں ﻻﮐﺭ ،ﺟﻳﺳﺎ ﮐہ ﺗﺻﺎﻭﻳﺭ ﺍﻭﺭ
ﻓﻥ ﭘﺎﺭے۔
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