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

ی را در محیط خانه، با  وع می شود. فرزندتان یادگ�ی ی فرزندتان از روزی که به دنیا می آید رسش یادگ�ی
خانواده )whānau(، در اجتماع تان، و در مهدکودک خود انجام می دهد. این بروشور روش های زیادی 

ِی باهم به شما ارائه می دهد. را جهت دنبال کردن عالئق فرزندتان و لذت بردن از یادگ�ی

د که به وی کمک کند تا  فرزند شما، هم در خانه و هم در مهدکودک، می تواند مهارتها�ی را یاد بگ�ی
 شاد و مفیدی را تجربه کند، خالق باشد و، چه حاال و چه در مدرسه، در 

گ
 کرده، زند�

گ
با دیگران زند�

ی خود موفق باشد. یادگ�ی

ن معلمان کودکان هستند. روش های زیادی وجود دارد که می توانید به فرزند خود  والدین نخست�ی
ین کارها�ی که می توانید انجام دهید گفتگو با فرزندتان است.  کمک کنید تا بیاموزد. ی� از مهم�ت
ی را در اختیارش می گذارد. همیشه خوب است که با  وع ممکن برای یک عمر یادگ�ی ین رسش این به�ت
ی   صحبت کنید. از کلما�ت استفاده کنید که با آنها احساس راح�ت بیش�ت

گ
کودک خود به زبان خان�

می کنید. 

ی را از طریق بازی و فعالیت های روزمره دارند.  ین فراگ�ی کودکان و نوجوانان )tamariki( بیش�ت
وق�ت با فرزندتان بازی می کنید و او را در فعالیت های روزانٔه خود شامل می کنید، به او در 

ی کمک می کنید. یادگ�ی

 شما، فرزندتان و خدمات آموز�ش پیش دبستا�ن  
(Ko koe, tō tamaiti, me tō whare akoranga kōhungahunga)

شما، فرزندتان و خدمات آموز�ش پیش دبستا�ن [مهدکودک ها]

۱



خدمات آموز�ش پیش دبستا�ز در Aotearoa نیوزیلند

در خدمات آموز�ش پیش دبستا�ن در Aotearoa نیوزیلند، کودکان )tamariki( فرصت های زیادی برای 
ی و باغبا�ن دارند. ن کت در فعالیت های روزمره مانند آش�پ بازی و رسش

نها�ی مانند رنگ، خم�ی  ی اولیه با تشویق فرزندتان به بازی با چ�ی مربیان )kaiako( در مرکز خدمات یادگ�ی
ی کمک می کنند. گاهی اوقات این مورد  رُس، خم�ی بازی، بلوک های بازی، آب و ماسه، به او برای یادگ�ی

باعث کثیف کاری خواهد شد! مربیان با فرزندتان بازی می کنند، با او صحبت کرده و به او در کسب 
مهارت و دانش جدید کمک خواهند کرد. 

 و 
گ

مربیان در مهدکودک، به فرزندتان کمک می کنند تا با برقراری پیوند با زبان )یا زبان های( خان�
ی بیش�ت در این زمینه ها، از کمک شما استقبال  فرهنگش، خود را در خانه احساس کند. آنها برای یادگ�ی

می کنند.

ن در تالش خواهند بود تا یک رابطٔه دو طرفٔه قوی با شما برقرار کرده و اطمینان  مربیان )kaiako( همچن�ی
حاصل کنند که تجربیات و فعالیتهای ارائه شده در این خدمات، خواسته ها و امیدهای شما را برآورده 

می کنند.

انتخاب نوع خدمات برای فرزندتان

شما در Aotearoa نیوزیلند می توانید انواع مختلفی از خدمات آموز�ش پیش دبستا�ن را انتخاب کنید. 
ن شده توسط دولت را رعایت کنند. بع�ن اوقات ممکن  همٔه این مراکز خدما�ت باید استانداردهای تعی�ی

است مجبور باشید منتظر باز شدن جای خایل برای فرزند خود باشید.

حضور در خدمات آموز�ش پیش دبستا�ن تا ۲۰ ساعت درهفته برای کودکان سه سال به باال رایگان است. 
ن اجتماعی )Work and Income(، برای  ن برخی از خانواده ها می توانند از طریق سازمان تأم�ی همچن�ی

پرداخت هزینٔه خدمات آموز�ش پیش دبستا�ن کمک دریافت کنند.

در کلیٔه خدمات آموز�ش پیش دبستا�ز 
ی  در Aotearoa نیوزیلند، یادگ�ی

کودکان براساس Te Whāriki، برنامٔه 
آموز�ش اولیهٔ  کودک، تنظیم شده 

است. Te Whāriki یک برنامٔه در� 
 است که بر اساس معاهدٔه 

گ
دوفرهن�

 )Te Tiriti o Waitangi( تعریف 
گ

وایتان�
شده است.

مرکز خدمات آموز�ش پیش دبستا�ز 
فت فرزندتان  شما را در جریان پی�ش

قرار می دهد. به عنوان مثال، مربیان 
)kaiako( نقا�ش ها، بازی ها، سازه ها و 
کارهای نمای�ش فرزندتان را با استفاده 
از فیلم، عکس و توضیحات در مورد 

اک خواهند  ی آنها، با شما به اش�ت یادگ�ی
گذاشت.

مراکز بازی

مراکز بازی برای کودکان از بدو 

تولد تا سن مدرسه می باشند. 

آنها توسط والدین و خانواده ها 

)whānau( هدایت می شوند. 

ن آموزش های  مراکز بازی همچن�ی

فرزندپروری و آموز�ش 

پیش دبستا�ن را ارائه می دهند.

خدمات آموزش و مراقبت

حداقل ٪۵۰ از کارکنان آموزش 

دیده و دارای پروانه رسمی هستند. 

کودکان )tamariki( میتوانند از بدو 

تولد تا سن مدرسه، در تمام طول 

روز یا برای بخ�ش از روز به این 

مراکز بروند.

مهدکودک ها

همٔه مربیان )kaiako( مهدکودک ها آموزش دیده 

 )tamariki( و دارای پروانٔه رسمی اند. کودکان

 تا سن مدرسه، معموالً 
گ

میتوانند از سن دو سال�

در ساعات مدرسه، به مهدکودک بروند.

ل ز آموزش و مراقبت در م�ز

این خدمات می تواند در خانٔه کودک یا خانٔه رسپرست 

ایط  ارائه شود. این رسپرست توسط یک مر�ب واجد رسش

برای آموزش پیش دبستا�ن پشتیبا�ن می شود.

)Kōhanga reo( پیش دبستا�ز مائوری

در پیش دبستا�ن مائوری )Kōhanga reo(، کودکان و 

ی و گفتگو با یکدیگر از  خانواده )whānau( برای یادگ�ی

 )whānau( زبان مائوری استفاده می کنند. خانواده ها

به طور فعال در ارائٔه خدمات مشارکت دارند.

گروه های بازی

بیش�ت گروه های بازی توسط گروه های محیل تنظیم و 

اداره شده و جلسات تا سه ساعت ادامه دارد. والدین 

معموالً باید در کنار فرزندان )tamariki( خود بمانند.

خدمات آموز�ش پیش دبستا�ز در 

Aotearoa نیوزیلند

۲



ی کنار آمدن با دیگران یادگ�ی

 )tamariki( درست از بدو تولد، همٔه کودکان
باید احساس امنیت، اطمینان و دوست 

داشته شدن کنند. آنها باید بدانند که بزرگساالِن 
زندگیشان با دقت به عالئق ، خواسته ها و 

نیازهای آنها توجه کرده و به آن ها پاسخ 
می دهند.

 ، در یک مرکز خدمات آموز�ش پیش دبستا�ن
فرزندتان یاد خواهد گرفت که به سایر بزرگساالن 

مراقبت کننده از وی اعتماد کرده و پاسخ دهد. 
ند که چگونه با دیگر کودکان  و آنها یاد می گ�ی
)tamariki( کنار بیایند – چگونه با هم بازی 

یک شوند و به احساسات و نیازهای  کنند، رسش
ام بگذارند. دیگران اح�ت

ی در مورد احساسات یادگ�ی

کودکان )tamariki( اغلب احساسات قوی 
دارند – آنها ممکن است خوشحال، هیجان زده، 

، عصبا�ن یا ترسیده باشند. در مرکز  عص�ب
 )kaiako( مربیان ، خدمات آموز�ش پیش دبستا�ن

شما به فرزندتان کمک می کنند تا احساسات 
خود را درک کند، در مورد آنها صحبت کند 

و آنها را به روش های مثبت نشان دهد. اینها 
مهارت ها�ی هستند که به فرزندتان کمک می کنند 

 روزمره خود شاد و موفق باشد.
گ

که در زند�

ز انجام دهید: شما می توانید این کار را در خانه ن�ی

 یا 	 
گ

ن کلمات برای بیان احساساتش به زبان خان� شما می توانید با کمک به فرزندتان در یاف�ت
انگلی�، او را در درک احساساتش حمایت کنید )به عنوان مثال، "فکر می کنم االن ممکن 

.)" است خییل هیجان زده با�ش

نها�ی باشید که به وی کمک می کنند تا آرام شود. 	  وق�ت فرزندتان ناراحت است، به دنبال چ�ی
مثالً، می توانید موسیقی آرام بگذارید، آواز )waiata( بخوانید، با هم حباب درست کنید، 

در باغچه چاله بّکنید یا داستا�ن را بهم بگویید.

به فرزندتان کمک کنید تا راه ها�ی برای مقابله با احساسا�ت مانند عصبانیت، عص�ب بودن 	 
یا نگرا�ن پیدا کند )برای مثال با نفس عمیق یا از طریق بازی جسمی فعال مانند پریدن 

یا دویدن(.

ز انجام دهید: شما می توانید این کار را در خانه ن�ی

اکت کرده و 	  به فرزندتان کمک کنید تا با مواجهه با کودکان دیگر، نوبت را رعایت کرده، رسش
دوس�ت خود را با دیگران رشد دهد. به عنوان مثال، می توانید بگویید، "وق�ت دو دقیقه تاب 

بازی کردی، آیا می توا�ن اجازه دهی تئو تاب بازی کند؟" یا "بیا سیب را به شش قسمت تقسیم 
کنیم و می توا�ن سه قسمت از آن را به هانا بدهی."

ی و حل مشکالت را بیاموزند )به عنوان مثال، با 	  به آنها کمک کنید تا روشهای مقابله با درگ�ی
 کمک به آنها(. 

گ
فهم اینکه دیگران چه احسا� دارند و فکر کردن در مورد چگون�

ی اجتماعی را 	  اکت می کنند یا یک درگ�ی به آنها بگویید که وق�ت که نوبت را رعایت می کنند، رسش
حل می کنند به آنها افتخار می کنید.

۳



ز را رسگرم کننده کنید! صحبت کردن، خواندن و نوش�ت

ی کودک شما است.  زبان کلید تمام یادگ�ی

 ، در مرکز خدمات آموز�ش پیش دبستا�ن
فعالیت ها�ی مانند صحبت کردن، آواز 

خواندن، بازی، گوش دادن به داستان ها 
و نقا�ش به فرزندتان کمک می کنند 

ی خواندن و  مهارت های الزم برای یادگ�ی
د. ن را فرا بگ�ی نوش�ت

مربیان )kaiako( با فرزندتان صحبت 
خواهند کرد و او را ترغیب می کنند تا 

دربارهٔ  آنچه انجام می دهد صحبت کند. 
آنها داستان و شعرهای مهدکودک را 

می خوانند، بازی های کلمه ای یا بازی های 
قافیه ای انجام می دهند و با هم آواز 

)waiata( می خوانند.

ز انجام دهید: شما می توانید این کار را در خانه ن�ی

با فرزند خردسال و نوپای خود "مکالمات" و گفت و گو انجام دهید. به عملکردها، صداها، کلمات و 	 
ی که به آن نگاه می کنند توجه کنید و به آنها پاسخ دهید. ن چ�ی

به محض این که فرزندتان توانست اشیاء را نگه دارد، به او کتاب ها�ی از پارچه یا مقوا بدهید تا با 	 
ن  ن کاری ن�ی آنها بازی کند. اگر کتاب را در دهان خود قرار داد، نگران نباشید – آنها از انجام چن�ی

ند  می آموزند. در مورد تصاویر موجود در کتاب ها با آنها صحبت کنید – نوزادان به رسعت یاد می گ�ی
نهای آشنا را بشناسند. که تصاویر چ�ی

با فرزندتان در مورد عالئقش صحبت کنید. هنگامی که استفاده از کلمات را آغاز کرد، گفتگو را ادامه 	 
دهید.

 صحبت کنید و آواز بخوانید، و از کلما�ت که هر دو با آن راحت هستید 	 
گ

با فرزند خود به زبان خان�
استفاده کنید. دربارٔه کارهای روزمره ای که انجام می دهید صحبت کنید و آنها را ترغیب کنید تا 

درمورد آنچه اتفاق می افتد به شما بگویند.

با هم به کتاب های تصویری نگاه کنید، و برای کودکتان داستان بخوانید. این فعالیت ها را رسگرم 	 
کننده کنید. ممکن است کودکان )tamariki( خردسال فقط بخواهند چند دقیقه به کتاب ها بنگرند، و 

این هیچ اشکایل ندارد. با این وجود، آنها دربارٔه کارکرد کتاب ها می آموزند.

آواز بخوانید و قصه ها�ی از فرهنگ خودتان تعریف کنید. شما می توانید برای کمک به تعریف قصه 	 
از عروسک ها یا اسباب بازی های نرم استفاده کنید.

د را انتخاب کند. 	  به کتابخانه بروید و به فرزندتان اجازه دهید کتاب ها�ی که می خواهد به خانه ب�ب
ن ممکن است کتابخانٔه محیل شما  ن کتاب های کودکان از کتابخانه رایگان است. همچن�ی امانت گرف�ت

زمان قصه گو�ی رایگان برای کودکان )tamariki( داشته باشد.

فرزندتان را ترغیب کنید که نقا�ش و ترسیم کند – به عنوان مثال، با مداد، مداد شمعی، رنگ یا گچ. 	 
ی نباشد که شما تشخیص بدهید به هیچ وجه مهم نیست.  ن این که تصویر مانند چ�ی

ن از خانه با فرزندتان به دنبال حروف و کلمات باشید. به 	  ون رف�ت در اطراف خانٔه خود و هنگام ب�ی
عنوان مثال، می توانید به دنبال حرف اول نام فرزندتان باشید.

۴



ریاضیات، علم و فناوری – را رسگرم کننده کنید!

کودکان )tamariki( با کاوش در دنیای اطراف 
خود، صحبت کردن در مورد آنچه متوجه 

 کارکرد اشیاء، در 
گ

می شوند، و فهمیدن چگون�
مورد ریاضیات، علم و فناوری می آموزند.

مرکز خدمات آموز�ش پیش دبستا�ن شما 
فعالیت های زیادی دارد که به فرزندتان کمک 
می کند تا در مورد ریاضیات، علم و فناوری 

ند تا با دیدن گیاهان یا  بیاموزد. آنها یاد می گ�ی
حیوانات، بازی با موادی مانند ماسه و آب، و 

تفکر در مورد نحؤه کار دستگاه ها در مورد دنیای 
اطراف خود کنجکاو باشند. 

کودکان )tamariki( مفاهیم ریا�ن را از طریق 
ن  ی، و مرتب سازی و همچن�ی شمارش، اندازه گ�ی

از طریق ترسیم و بازی فعال می آموزند. به 
عنوان مثال، مربیان )kaiako( ممکن است 
هنگام بازی کردن با کودکان )tamariki( با 

استفاده از کلما�ت مانند "رو" ، "زیر" ، "میان" ، 
"پشت" یا "باال" صحبت کنند.

ز انجام دهید: شما می توانید این کار را در خانه ن�ی

سد.	  فرزندتان را تشویق کنید که کنجکاو باشد و سؤاالت زیادی ب�پ

ن از پله ها آنها را بشمارید. 	  ن رف�ت با فرزندتان بازی های شمار�ش انجام دهید. هنگام باال و پائ�ی
ن تعداد بشقاب ها را بشمارید. یا هنگام چیدن م�ی

ل هستید، درمورد حس، شکل، صدا، مزه و 	  ن هنگامی که با فرزندتان در خانه یا در خارج از م�ن
بوی اشیاء با آنها صحبت کنید.

، قوطی های موجود در کمد 	  نها�ی با شکل ها و مواد مختلف بسازید. با بلوک های چو�ب چ�ی
خانه یا جعبه های خایل یک برج بسازید یا یک قلعه درست کنید. ن آش�پ

به فرزندتان کمك کنید تا در فعالیت های روزمره تان به اعداد، اَشکال، اندازه ها و الگوها 	 
توجه کند. هنگام پیاده روی، بازی "عدد را پیدا کن" را روی صندوق های پست یا پالک های 
اتومبیل انجام دهید. یا تعداد اتومبیل های قرمز رنگ در پارکینگ سوپر مارکت را بشمارید.

ن ظرف ها ، چاله کندن در باغچه، 	  بافرزندتان در مورد آنچه در هنگام پخت  و پز، شس�ت
ساخت قلعٔه ماسه ای در ساحل یا آب بازی متوجه می شوند صحبت کنید.

استفادٔه فرزندتان از دستگاه ها�ی مانند تلفن، تبلت یا رایانه را به دقت مدیریت کرده و مدت 
ی و رشد سالم،  ی می کنند را محدود کنید. برای یادگ�ی زما�ز که آنها در مقابل یک صفحه س�پ

به�ت است از نشان دادن صفحٔه دیجیتال به کودکان زیر دو سال خودداری نموده و آن را برای 
! کودکان سن دو سال به باال به یک ساعت در روز محدود کنید – هر چه کم�ت به�ت
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، موسیقی، رقص و نمایش را رسگرم کننده کنید! ه�ز

کودکان )tamariki( می توانند احساسات و ایده های خود 
، موسیقی، رقص و نمایش ابراز کنند.  را از طریق ه�ن

ی روش های  موسیقی، رقص، نمایش و فعالیت های ه�ن
ی فرزندتان در مورد زبان و  بسیار خو�ب برای کمک به یادگ�ی

 خود است.
گ

فرهنگ خان�

مرکز خدمات آموز�ش پیش دبستا�ن مملو از ایده ها و 
د. اینها  ن مطال�ب است که تخیل فرزندتان را برمی انگ�ی

می توانند شامل لباس های تماتیک مختلف، آالت موسیقی، 
رنگها، خم�ی رُس، خم�ی بازی، چوب و مواد کالژ باشند. 

کودکان )tamariki( با کمک مربیان )kaiako( قادر به 
استفادٔه ایمن از ابزارهای ساده مانند قیچی، اره و چکش 
خواهند بود. مربیان )kaiako( به بازی خالقانه و تخییل 

فرزندتان ملحق شده و او را ترغیب خواهند کرد. 

ز انجام دهید: شما می توانید این کار را در خانه ن�ی

ی کند.	  با فرزندتان بازی کنید، برقصید و بازی های خود را بسازید. بگذارید او ره�ب

فرزندتان را تشویق کنید که از تخیل خود استفاده کند – به عنوان مثال، با لباس 	 
نها�ی مانند قایق، سفینٔه فضا�ی یا مغازه و   به چ�ی

گ
پوشیدن، تبدیل اشیاء خان�

وانمود کردن به اینکه ملوان، فضانورد یا مغازه دار است. به بازی های او بپیوندید، 
ح�ت اگر قایق غرق شود و شما توسط یک تمساح خورده شوید!

ی مانند رنگ، گچ، مداد شمعی، خم�ی رس یا خم�ی بازی، پشم 	  با مواد مختلف ه�ن
و کنف )harakeke( رسگرم شوید. به همراه فرزندتان، با استفاده از شاخه ، خاک و 

برگ یک جنگل بسازید یا با یک چوب در ماسٔه ساحل نقا�ش بکشید. 

ی فرزندتان در خانه و سؤال از وی در مورد آن به فرزندتان نشان 	  با نمایش کار ه�ن
ی اش لذت می برید و قدردان آن هستید. دهید که از کار ه�ن

با هم به موسیقی گوش دهید، آواز بخوانید و برقصید.	 

یک ساز موسیقی درست کنید؛ مثالً، با قرار دادن شن یا سنگ در قوطی یا ظرف 	 
پالستی�. ساز خود را هنگام آواز خواندن یا رقصیدن با ریتم آهنگ تکان دهید.
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