
Te ako ngātahi )ته آکو نگاتاهی(
یم با هم یاد بگ�ی

وع میشود. آنها در خانه، با whānau َوهانو )خانواده(، در  آموزش فرزند تان از زمان تولد آنها رسش

جامعه، و کودکستان آموزش خواهند دید. این بروشور راههای بسیاری را به شما برای تعقیب عالیق 

ی با هم ارائه میدهد. فرزند تان و لذت بردن از یادگ�ی

ند که در برقراری ارتباط با دیگران،  فرزندان تان در خانه و در کودکستان میتوانند مهارتها�ی را یاد بگ�ی

ی اکنون و در مکتب به آنها کمک خواهد کرد.  به�ت و مفید، خالقیت، و موفقیت در یادگ�ی
گ

زند�

ی فرزند تان کمک  ز اطفال هستند. شما میتوانید از راههای بسیاری به یادگ�ی ز معلم�ی والدین اول�ی

ین کارها�ی که میتوانید انجام بدهید صحبت کردن با فرزند تان است. اینکار  کنید. ی� از مهم�ت

ی آنها است. به�ت است همیشه با فرزند تان به زبان خود  وع ممکن برای یک عمر یادگ�ی ین رسش به�ت

)مادری(، با استفاده از کلما�ت که با آنها راحت هستید صحبت کنید. 

ند.  بیش�ت tamariki تاماری� )اطفال( خردسال از طریق بازی کردن و فعالیتهای روزمره یاد میگ�ی

ی  ز آنها در فعالیتهای روزمره، به آنها در یاد گ�ی با بازی کردن با فرزند تان و شامل ساخ�ت

کمک میکنید.

 Ko koe, tō tamaiti, me tō whare akoranga kōhungahunga 
، می تو واری آکورانگا کوهونگاهونگا( )کو کویه، تو تامای�ت

شما، فرزند شما، و کودکستان شما
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خدمات تعلیمات ابتدا�ی Aotearoa )اوته آروئا( نیوزیلند

در کودکستانهای Aotearoa نیوزیلند، tamariki )اطفال( فرصتهای بسیاری برای بازی کردن و سهیم 

ی و باغبا�ز دارند. ز شدن در فعالیتهای روزمره مانند آش�پ

ِ بازی،  زها�ی مانند رنگ، ِگل، خم�ی ( کودکستان با تشویق فرزند تان به بازی با چ�ی ز kaiako کیاکو )معلم�ی

ی آنها کمک خواهند کرد. بع�ز وقتها این بازی ها کثیف خواهند بود!  ِخشِت بازی، آب و ریگ به یادگ�ی

kaiako در این بازی ها با فرزند تان همراه شده، با آنها صحبت نموده، و به آنها در کسب مهارتها و 

دانست�ز های جدید کمک میکنند. 

در کودکستان شما، kaiako با برقراری ارتباط با فرزند تان از طریق زبان )یا زبانهای( و فرهنگ خانه شما 

ی بیش�ت در  به آنها کمک خواهند کرد تا احساس راح�ت خانه را داشته باشند. آنها از کمک شما برای یادگ�ی

اینباره استقبال خواهند کرد.

ز شود که  Kaiako همچنان تالش خواهد کرد تا یک رابطه مستحکم و متقابل با شما ایجاد نماید تا مطم�ئ

تجربیات و فعالیتهای ارائه شده مطابق میل و آرزوهای شما برای فرزند تان است.

انتخاب یک کودکستان برای فرزند تان

در Aotearoa نیوزیلند شما میتوانید از میان بسیاری از کودکستانهای متنوع ی� را انتخاب کنید. تمامی 

ز شده توسط دولت را رعایت کنند. شما شاید گاهی مجبور شوید تا  این کودکستانها باید معیار های تعی�ی

برای انتخاب یک محل برای فرزند تان منتظر بمانید.

حضور اطفال سه ساله و بزرگ�ت در یک کودکستان تا ۲۰ ساعت در هفته رایگان است. همچنان بع�ز از 

خانواده ها میتوانند از طریق ریاست کار و در آمد برای پرداخت هزینه کودکستان کمک دریافت کنید.

آموزش اطفال در تمامی کودکستانهای 

Aotearoa نیوزیلند، مطابق با برنامه 

 Te Whāriki آموز�ش اطفال خردسال

)ِته وارییک( میباشد. Te Whāriki یک 

 است که مورد 
گ

برنامه آموز�ش دو فرهنیک

ی�ت  تأیید Te Tiriti o Waitangi )ِته ت�ی

( میباشد.
گ

( )معاهده ویتانیک
گ

او ویتانیک

فت  کودکستان شما را از جریان پی�ش

فرزند تان مطلع خواهد ساخت. 

برای مثال، kaiako رسامی ها، 

بازیها، سازه ها، و شیطنت های 

فرزندانتان را از طریق ویدیو، عکس و 

یک  توضیح آموزشهای آنها با شما رسش

خواهند کرد.

مراکز بازی

مراکز بازی از زمان والدت تا سن 

مکتب برای tamariki موجود است. 

آنها را والدین و whānau )خانواده 

ها( همراهی میکنند. مراکز بازی 

همچنان در بخش تربیت و تعلیمات 

، آموزش ارائه میدهند. ابتدا�ی

خدمات آموز�ش و مراقب�ت

حداقل ٪۵۰  از کارمندان آموزش 

دیده و ثبت نام شده هستند. 

Tamariki میتوانند از زمان والدت تا 

سن مکتب برای تمام روز یا بخ�ش 

از روز ازین خدمات بهره مند شوند.

کودکستانها

تمام kaiako کودکستانها آموزش دیده و ثبت نام شده 

هستند. Tamariki میتوانند دو سال قبل از سن مکتب در 

جریان ساعات مکتب در کودکستانها حا�ز شوند.

گ
آموزش و مراقبت خانیک

این خدمات را میتوان در خانه طفل یا خانه فرد مراقبت 

 kaiako کننده اجرا نمود. فرد مراقبت کننده توسط یک

متخصص آموزش ابتدا�ی حمایت میشود.

Kōhanga reo )کوهاناگا ریو(

 whānau و tamariki ،)کوهاناگا ریو( kōhanga reo در

از te reo Māori )�ت ریو مائوری( )زبان مائوری( برای 

 Whānau .ی و صحبت با یکدیگر استفاده میکنند یادگ�ی

در اجراء این خدمات سهم فعال دارند.

گروههای بازی

بیش�ت گروههای بازی توسط گروههای اجتماعی تنظیم و 

اجرا میشوند، و دوره های آن تا سه ساعت دوام میکند. 

والدین معموال باید همراه tamariki خود با�ت بمانند.

خدمات آموزش ابتدا�ی 

Aotearoa نیوزیلند
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ی تعامل با دیگران یادگ�ی

از ابتدای تولد، همهtamariki نیاز به حس 

امنیت، مصئونیت و محبت دارند. آنها نیاز 

 شان با 
گ

دارند تا بدانند که بزرگساالن در زند�

دقت متوجه و پاسخگوی عالیق، خواسته ها و 

نیازهای شان هستند.

فرزند شما در کودکستان یاد خواهد گرفت تا به 

دیگر بزرگساالن مراقبت کننده، اعتماد کرده و به 

آنها پاسخ بدهد. و یاد خواهد گرفت تا با دیگر 

tamariki ارتباط برقرار کند – با هم بازی کنند، 

اکت کنند، و به احساسات و نیازهای دیگران  رسش

ام بگذارند. اح�ت

ی درباره احساسات یادگ�ی

Tamariki )اطفال( اغلبا احساسات قوی 

دارند – آنها شاید خوشحال، هیجان زده، 

 Kaiako .ز یا وحشت زده باشند ، خشمگ�ی عص�ب

( کودکستان در درک این احساسات،  ز )معلم�ی

صحبت درباره آن و ابراز آن از راههای مثبت 

به فرزند شما کمک خواهد کرد. اینها مهارتها�ی 

 
گ

هستند که به فرزند شما کمک میکند تا در زند�

روزمره خود خوشحال و موفق باشند.

شما اینکار را در خانه هم انجام داده میتوانید:

حمایت شما در پیدا نمودن کلما�ت برای نام گذاری احساسات فرزندانتان به زبان خانه یا زبان 	 

“(به آنها کمک  انگلی� )برای مثال، ”من فکر میکنم که تو شاید حاال بسیار هیجان زده با�ش

میکند تا احساسات خود را در کنند.

زها�ی باشید که به آنها آرامش میدهد. برای مثال، 	  زمانیکه فرزند تان ناراحت هستند، دنبال چ�ی

میتوانید موسیقی آرام پخش نمایید،waiata وایاتا )آواز( بخوانید، با هم حباب درست کنید، 

باغبا�ز کنید، یا قصه بگویید.

به فرزند تان کمک کنید تا راهها�ی را برای مقابله با احساسا�ت مانند خشم، عصبانیت، یا 	 

ی� مانند پریدن  ز تشویش پیدا نمایند )برای مثال، نفس عمیق کشیدن یا از طریق یک بازی ف�ی

یا دویدن(.

شما اینکار را در خانه هم انجام داده میتوانید:

اکت کنند، و دوس�ت 	  به فرزند تان کمک کنید تا با اطفال دیگر نوبت را مراعات کرده، رسش

خود را رشد بدهند. برای مثال، شما میتوانید بگویید، ”وق�ت دو دقیقه در گاز بازی کردی، آیا 

میتوا�ز به تیو اجازه بدهی که او هم بازی کند؟“ یا ”بیا که سیب را شش قسمت کنیم، و تو 

میتوا�ز سه قسمت آنرا به حنا بدهی. “

به آنها کمک کنید تا راهها�ی را برای مقابله با اختالف و حل مشکالت پیدا کنند )برای مثال، 	 

 کمک به آنها(. 
گ

فهمیدن احساسات دیگران و فکر کردن برای چگون�

اکت میکنند، یا یک اختالف 	  به آنها بگویید که شما به آنها وق�ت نوبت را مراعات میکنند، رسش

اجتماعی را حل میکنند، افتخار میکنید.
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ن – را رسگرم کننده بسازید! صحبت کردن، خواندن، و نوش�ت

زبان، کلید همه آموزشهای 

فرزندانتان است. 

در کودکستان فعالیتها�ی مانند صحبت 

کردن، آواز خواندن، بازی کردن، شنیدن 

به قصه ها، و رسامی به فرزند شما کمک 

ز  میکند تا مهارتهای الزم برای یاد گرف�ت

ز را ایجاد کنند. خواندن و نوش�ت

( با فرزند شما صحبت  ز Kaiako )معلم�ی

کرده و آنها را تشویق به صحبت درباره 

کارهایشان خواهد کرد. آنها قصه ها و 

آوازهای مخصوص اطفال را خوانده، با 

کلمات بازی کرده و یا بازیهای کودکستا�ز 

را انجام داده، و وایاتا را با هم 

آواز میخوانند.

شما اینکار را در خانه هم انجام داده میتوانید:

زها�ی که به آن نگاه 	  با طفل یا کودک نوپای خود مکالمه کنید. متوجه رفتار، صداها، کلمات، چ�ی

میکنند، و عکس العمل آنها باشید.

د، به آنها کتابهای ساخته شده از پارچه یا کارتن را بدهید 	  ی را بگ�ی ز هر زما�ز که طفل شما توانست چ�ی

تا با آنها بازی کند. اگر کتاب را در دهان خود گذاشتند نگران نشوید – اینکار هم برای آنها آموزنده 

ند تا عکس  است. درباره عکسهای داخل کتاب با آنها صحبت کنید – اطفال میتوانند زود یاد بگ�ی

اشیای آشنا را شناسا�ی کنند.

درباره عالیق فرزندانتان با آنها صحبت کنید. زمانیکه به استفاده از کلمات آغاز کردند، مکالمه را 	 

ادامه دهید.

با فرزند تان به زبان خانه صحبت کنید و آواز بخوانید، و از کلما�ت که شما با آنها راحت هستید 	 

استفاده کنید. درباره کارهای روزمره که انجام میدهید صحبت کنید، و آنها را تشویق کنید تا درباره 

آنچه اتفاق میافتد با شما صحبت کنند.

کتابهای عکس دار را با هم نگاه کنید، و برای فرزند تان قصه بخوانید. اینکار ها را رسگرم کننده 	 

بسازید. tamariki )اطفال( خردسال تنها شاید بخواهند برای چند دقیقه به کتابها نگاه کنند، و اینکار 

ند.  استفاده از کتاب را یاد میگ�ی
گ

اشکایل ندارد. آنها هنوز چگون�

آواز ها و قصه های فرهنگ خود را برایشان بخوانید. میتوانید از عروسکها و وسایل بازی نرم برای 	 

ز استفاده کنید. قصه گف�ت

ز 	  ند. امانت گرف�ت به کتابخانه بروید و به فرزند تان اجازه دهید کتابها�ی را که میخواهند به خانه ب�ب

کتاب اطفال از کتابخانه رایگان است. کتابخانه محل شما شاید زمان قصه خوا�ز رایگان برای 

tamariki هم داشته باشد.

فرزند تان را تشویق به رسامی و عالمت گذاری – برای مثال، با پنسل، مارکر، رنگ یا تباش�ی کنید. 	 

سد.  یها�ی که شما میشناسید به نظر نم�ی ز اصال مهم نیست اگر رسامی آنها مانند چ�ی

وید شناسا�ی کنید. برای مثال، میتوانید 	  ون م�ی حروف و کلمات را با فرزند تان در خانه یا زمانیکه ب�ی

حرف اول اسم فرزند تان را پیدا کنید.
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ریاضیات، ساینس، و تکنالوژی – را رسگرم کننده بسازید!

Tamariki )اطفال( ریاضیات، ساینس، و 

تکنالوژی را با کاوش در جهان اطراف، صحبت 

زها�ی که متوجه آن میشوند، و فهمیدن  درباره چ�ی

ند.  کارها، یاد میگ�ی
گ

چگون�

فعالیتهای بسیاری در کودکستان شما وجود 

ی ریاضیات،  دارند که به فرزند تان در یادگ�ی

ساینس و تکنالوژی کمک خواهند کرد. آنها با 

نگاه کردن به گیاهان و حیوانات، بازی با موادی 

 کار 
گ

مانند ریگ و آب، و فکر درباره چگون�

ز ها، کنجکاوی درباره جهان اطراف خود را  ماش�ی

خواهند آموخت. 

Tamariki ایده های ریا�ز را با حساب کردن، 

ز و همچنان از  ی، و منظم ساخ�ت اندازه گ�ی

طریق رسامی و بازی خواهند آموخت. برای 

 kaiako ،بازی میکنند tamariki مثال، زمانیکه

( شاید با استفاده از کلما�ت مانند  ز )معلم�ی

”روی“،”زیر“،”توسط“،”پشت“، یا ”باالی“ با آنها 

صحبت کنند.

شما اینکار را در خانه هم انجام داده میتوانید:

فرزند تان را به کنجکاوی و پرسیدن سوالهای زیاد تشویق کنید.	 

ز از راه زینه، 	  ز رف�ت با فرزند تان بازیهای حساب کردن را انجام دهید. در وقت باال و پای�ی

ز غذا، تعداد بشقابها را حساب کنید. قدمهایتان را حساب کنید. یا وقت تنظیم کردن م�ی

 حس، شکل، صدا، مزه، و بوی 	 
گ

ون هستید، درباره چگون� زمانیکه با فرزند تان در خانه یا ب�ی

اشیا صحبت کنید.

، قوطی های 	  ی را با اشکال و مواد مختلف، بسازید. با استفاده از قطعه های چو�ب ز چ�ی

خانه، یا صندوقهای خایل، برج یا قلعه بسازید. ز آش�پ

در جریان فعالیتهای روزانه به فرزند تان کمک کنید تا اعداد، اشکال، اندازه ها و طرح های 	 

وید بر صندوق پُسته یا نم�ب پلیت موترها، بازی  موجود را پیدا کنند. زمانیکه به پیاده روی م�ی

”عدد را پیدا کن“ را انجام دهید. یا تعداد موترهای رسخ در پارکینگ فروشگاه را حساب کنید.

 در ساحل، یا بازی 	 
گ

، ساخت قلعه ری� ز ظرفها، باغبا�ز ی، شس�ت ز زمانیکه به فرزند تان در آش�پ

زها�ی که متوجه آن میشوند صحبت کنید. با آب کمک میکنید، با آنها در باره چ�ی

فرزند تان را در نحوه استفاده از دستگاهها�ی مانند تلفن، تبلت، یا کمپیوتر محتاطانه راهنما�ی 

فت  کنید و مدت زمان استفاده آنها از این دستگاهها را محدود بسازید. برای آموزش و پی�ش

ی نموده و استفاده  سالم، به�ت است از استفاده اطفال زیر دو سال ازین دستگاهها جلوگ�ی

اطفال دو ساله و بزرگ�ت ازین دستگاهها را محدود به یک ساعت در روز بسازید – هر چه 

! کم�ت به�ت
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، موسیقی، رقص، و تئاتر – را رسگرم کننده بسازید! ه�ن

Tamariki )اطفال( احساسات و ایده های خود را از 

، موسیقی، رقص، و تیاتر میتوانند ابراز کنند.  طریق ه�ز

ی راههای خییل  موسیقی، رقص، تیاتر، و فعالیتهای ه�ز

ی درباره زبان و  خو�ب برای کمک به فرزند تان در یادگ�ی

فرهنگ خانه است.

کودکستانها ایده ها و مواد زیادی دارند که تخیل فرزند 

تان را برانگیخته خواهد ساخت. این مواد میتوانند شامل 

ِ بازی،  ، ابزار موسیقی، رنگ، ِگل، خم�ی لباسهای نمای�ش

 kaiako چوب، و ابزار بازی با عکس )کوالژ( باشند. با کمک

(، tamariki قادر خواهند شد تا از وسایل ساده  ز )معلم�ی

ای مانند قیچی، اره، و چکش بطور مصئون استفاده 

کنند. kaiako فرزند تان را به بازی خالقانه و خیال پردازانه 

تشویق نموده و با آنها همراه خواهند شد. 

شما اینکار را در خانه هم انجام داده میتوانید:

با فرزند تان بازی، رقص، و دیگر فعالیتهای رسگرم کننده را انجام دهید. به آنها 	 

ی کنند. اجازه دهید تا آن فعالیت را ره�ب

فرزند تان را تشویق کنید تا از تخیالت خود استفاده کنند – برای مثال، پوشیدن 	 

، یا  ، سفینه فضا�ی زها�ی مانند کش�ت ، تبدیل وسایل خانه به چ�ی لباسهای نمای�ش

دکان، و بازی کردن نقش دریانوردها، فضانوردها، یا دکاندارها. در بازی به آنها 

بپیوندید، ح�ت اگر که کش�ت غرق شد و شما را تمساح خورد!

، مارکر، ِگل یا خم�ی بازی، تار و هراکی� 	  ی مانند رنگ، تباش�ی با مواد گوناگون ه�ز

)پارچه کتان(، رسگرمی ایجاد کنید. با فرزند تان و با استفاده از شاخه ها، خاک، و 

برگ جنگل بسازید یا بر ریگ ساحل با استفاده از چوب رسامی کنید. 

ی آنها و نمایش آن در خانه به فرزند تان نشان دهید که 	  با پرسش درباره کارهای ه�ز

ز میکنید. شما از ه�ز آنها لذت برده و آن را تحس�ی

با هم موسیقی بشنوید، آواز بخوانید و برقصید.	 

ز ریگ یا سنگ در یک قوطی َحَل�ب 	  آله موسیقی بسازید، برای مثال، با گذاش�ت

قصید، قوطی را با ریتم موسیقی  یا پالستی�. در حالیکه آواز میخوانید یا م�ی

تکان بدهید.
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