
ایک دورسے کے ساتھ سیکھنا

 whānau ،آپ کے بچے کے سیکھنے کا عمل اس کی پیدائش کے دن سے رشوع ہو جاتا ہے۔ وہ گھر پر

)فیملی( کے ساتھ، آپ کی کمیونٹی میں اور اپنے ابتدائی تعلیم کے ادارے میں سیکھے گا۔ یہ 

برورش)کتابچہ( آپ کے لیے اپنے بچے کی دلچسپیوں پر عمل کرنے اور اکٹھے مل کر سیکھنے سے لطف 

اندوز ہونے کے بہت سے طریقے تجویز کرتا ہے۔

آپ کا بچہ گھر پر اور آپ کے ابتدائی تعلیم کے ادارے میں ایسی مہارتیں سیکھ سکتا ہے جو اسے ابھی 

اور بعد میں اسکول میں دورسوں کے ساتھ رہنے، خوش اور مفید زندگی گزارنے، تخلیقی شخصیت بننے، 

اور اپنی تعلیم میں کامیابی حاصل کرنے میں مدد کریں گی۔

آپ، آپ کا بچہ اور آپ کا ابتدائی تعلیم کا ادارہ

والدین اپنے بچوں کے پہلے اساتذہ ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے طریقے ہیں جن سے آپ اپنے بچے 

کو سیکھنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ اہم ترین چیزوں میں سے ایک چیز جو آپ کر سکتے ہیں 

وہ اپنے بچے سے بات کرنا ہے۔ یہ انہیں زندگی بھر سیکھنے کے لیے بہرتین ممکنہ آغاز فراہم 

کرتا ہے۔ اپنے بچے سے اپنی گھریلو زبان میں بات کرنا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، وہ الفاظ استعامل 

کریں جو آپ کو آسان ترین لگتے ہيں۔ 

سب سے بڑھ کر یہ کہ نوجوان tamariki )بچے( کھیل کے ذریعے اور روزمرہ کی رسگرمیوں 

کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ جب آپ اپنے بچے کے ساتھ کھیلتے ہیں اور انہیں اپنی روزمرہ کی 

رسگرمیوں میں شامل کرتے ہیں تو آپ اسے سیکھنے میں مدد دے رہے ہوتے ہیں۔ 
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پلے سنٹرز
پلے سنٹرز پیدائش سے اسکول جانے 

کی عمر کے tamariki کے لیے 
ہوتے ہیں۔ یہ سنٹرز والدین اور 

whānau )فیملیز( کے زیرقیادت 
ہوتے ہیں۔ پلے سنٹرز بچوں کی 

پرورش اور ابتدائی تعلیم کی تربیت 
بھی فراہم کرتے ہيں۔ 

Aotearoa نیوزی لینڈ میں ابتدائی تعلیم کی خدمات میں، tamariki )بچوں( کے پاس روزمرہ کی 

رسگرمیوں میں کھیلنے اور حصہ لینے کے بہت سے مواقع ہیں جیسے کھانا پکانا اور باغبانی۔

آپ کے ابتدائی تعلیم کے ادارے میں kaiako )اساتذہ( آپ کے بچے کو پینٹ، کلے، پلےڈو، بلڈنگ 

بالکس، پانی اور ریت جیسی چیزوں سے کھیلنے کی ترغیب دے کر سیکھنے میں مدد دیں گے۔ بعض 

مرتبہ سب کچھ میال کچیال ہو جائے گا! Kaiako آپ کے بچے کے کھیل میں شامل ہوں گے، ان کے ساتھ 

بات کریں گے، اور نئی مہارتیں اور علم سیکھنے میں ان کی مدد کریں گے۔ 

آپ کے ابتدائی تعلیم کے ادارے میں kaiako آپ کے بچے کو گھر میں ہونے کا احساس دالنے کے لیے 

آپ کی گھریلو زبان )یا زبانوں( اور ثقافت سے روابط بنانے کے انتظامات کریں گے۔ وہ اس بارے میں 

مزید سیکھنے کے لیے آپ کی مدد کا خیرمقدم کریں گے۔

Kaiako آپ کے ساتھ ایک مضبوط، دو طرفہ تعلق قائم کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بھی 

کام کریں گے کہ رسوس میں پیش کیے جانے والے تجربات اور رسگرمیاں آپ کے بچے کے لیے آپ کی 

خواہشات اور امیدوں پر پورا اترتی ہیں۔

اپنے بچے کے لیے ابتدائی تعلیم کی خدمات کا انتخاب

Aotearoa نیوزی لینڈ میں آپ بہت سی مختلف قسم کی ابتدائی تعلیم کی خدمات میں سے اپنا 

انتخاب کر سکتے ہیں۔ ان متام خدمات کے لیے حکومت کے مقرر کردہ معیارات پر پورا اترنا رضوری ہے۔ 

بعض اوقات آپ کو اپنے بچے کے داخلے کے لیے انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔

تین اور اس سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے ابتدائی تعلیم کی خدمت میں 20 گھنٹے تک رشکت مفت 

ہے۔ کچھ گھرانوں کو ورک اینڈ انکم کے ذریعے ابتدائی تعلیم کی خدمات کی ادائیگی کے سلسلے میں 

مدد بھی مل سکتی ہے۔

Aotearoa نیوزی لینڈ میں ابتدائی 
 تعلیم کی متام خدمات کی تعلیم

Te Whāriki پر مبنی ہوتی ہے جو کہ 
 ابتدائی بچپن کی تعلیم کا نصاب ہے۔

 Te Whāriki دو ثقافتی نصاب ہے 
 جس کی بنیاد

 Te Tiriti o Waitangi  
)Waitangi کا معاہدہ( ہے۔
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تعلیم اور دیکھ بھال کی خدمات
کم از کم 50% عملہ تربیت 

 tamariki یافتہ اور رجسٹرڈ ہے۔
پیدائش سے لے کر اسکول جانے کی 

عمر تک ان خدمات پر سارے دن 
یا دن کے کچھ حصے کے لیے جا 

سکتے ہیں۔ 

کنڈرگارٹن 
کنڈرگارٹنز میں متام kaiako تربیت یافتہ اور رجسٹرڈ ہیں۔ 

دو سال کی عمر سے لے کر اسکول جانے کی عمر تک کے 
tamariki عام طور پر اسکول کے اوقات میں کنڈرگارٹن جا 

سکتے ہیں۔

گھر پر تعلیم اور دیکھ بھال
یہ خدمات بچے کے گھر پر یا دیکھ بھال کرنے والے شخص 

کے گھر میں چالئی جا سکتی ہیں۔ دیکھ بھال کرنے والے 
شخص کو ابتدائی تعلیم کے ایک سندیافتہ kaiako کی 

معاونت حاصل ہوتی ہے۔

Kōhanga reo
kōhanga reo میں tamariki اور whānau سیکھنے 

te reo Māori اور ایک دورسے سے بات چیت کے لیے 
)Māori زبان( استعامل کرتے ہیں۔ خدمت کو چالنے میں 

whānau ایک فعال کردار ادا کرتے ہيں۔

پلے گروپس
زیادہ تر پلے گروپس کمیونٹی گروپس کے ذریعے قائم کیے 

جاتے ہیں اور چالئے جاتے ہیں، اور ان میں سیشن زیادہ سے 
زیادہ تین گھنٹے تک جاری رہتے ہیں۔ والدین کو عام طور پر 

اپنے tamariki کے ساتھ رہنے کی رضورت ہوتی ہے۔

Aotearoa نیوزی لینڈ میں ابتدائی تعلیم کی خدمات

آپ کی ابتدائی تعلیم کی خدمت آپ کو 

آپ کے بچے کی کارکردگی کے بارے میں 

تازہ ترین معلومات فراہم کرتی رہے گی۔ 

مثال کے طور پر، Kaiako آپ کے بچے 

کی پینٹنگز، گیمز، تعمیرات، اور ڈرامائی 

کھیل آپ کے ساتھ ویڈیوز، تصاویر اور 

ان کے سیکھنے کی تفصیالت کے ساتھ 

شیرئ کرے گا۔

Aotearoa نیوزی لینڈ میں ابتدائی 
تعلیم کی خدمات



Tamariki )بچوں( میں اکرث شدید جذبات ہوتے 

ہیں – وہ خوش، پرجوش، گھرباہٹ یا غصے کا 

شکار، یا خوفزدہ ہو سکتے ہیں۔ آپ کی ابتدائی 

تعلیم کی خدمت میں kaiako )اساتذہ( آپ 

کے بچے کو اس کے جذبات کو سمجھنے، ان کے 

بارے میں بات کرنے اور مثبت طریقوں سے ان 

کا اظہار کرنے میں مدد دیں گے۔ یہ وہ مہارتیں 

ہیں جو آپ کے بچے کو اپی روزمرہ کی زندگی 

میں خوش اور کامیاب ہونے میں مدد دیں گی۔ 

احساسات کے بارے میں سیکھنا

پیدائش سے ہی متام tamariki کو حفاظت کے 

احساس اور پیار محسوس کرنے کی رضورت ہوتی 

ہے۔ انہیں یہ جاننے کی رضورت ہے کہ ان کی 

زندگی میں بالغ افراد ان کی دلچسپیوں، خواہشات 

اور رضوریات کو احتیاط سے دیکھ رہے ہیں اور 

اس مقصد سے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔

ابتدائی تعلیم کی خدمت میں آپ کا بچہ دیکھ 

بھال کرنے والے دورسے بالغوں پر بھروسہ کرنا 

اور انہیں جواب دینا سیکھے گا۔ اور وہ سیکھے 

گا کہ دورسے tamariki کے ساتھ کیسے رہنا 

ہے – وہ ایک ساتھ کھیلنا، شیرئ کرنا، اور دورسوں 

کے جذبات اور رضوریات کا احرتام کرنا بھی 

سیکھے گا۔

آپ یہ گھر پر بھی کر سکتے ہیں:

آپ اپنے بچے کو یہ سمجھنے میں معاونت دے سکتے ہیں کہ وہ کیسا محسوس کر رہا ہے۔   »

ایسا کرنے کے لیے آپ اسے اپنی گھریلو زبان یا انگریزی میں اپنے جذبات کو نام دینے کے 

لیے الفاظ تالش کرنے میں مدد دے سکتے ہیں )مثال کے طور پر، "میرے خیال میں آپ ابھی 

بہت پرجوش محسوس کر رہے ہیں"(۔

جب آپ کا بچہ پریشان ہو تو ایسی چیزوں کی تالش کریں جو اسے پرسکون رہنے میں مدد دیں۔   »

مثال کے طور پر، آپ ہلکی موسیقی چال سکتے ہیں، waiata )گیت( گا سکتے ہیں، ایک ساتھ مل 

کر بلبلے اڑا سکتے ہیں، باغیچے میں کھدائی کر سکتے ہیں یا کوئی کہانی شیرئ کر سکتے ہیں۔

غصے، گھرباہٹ یا پریشانی جیسے احساسات سے منٹنے کے طریقے تالش کرنے میں اپنے بچے   »

کی مدد کریں )مثال کے طور پر گہری سانسیں لے کر یا فعال جسامنی کھیل کھیل کر جیسے 

کودنا یا دوڑنا(۔

آپ یہ گھر پر بھی کر سکتے ہیں:

اپنے بچے کو دورسے بچوں کے ساتھ باری لینے، شیرئ کرنے اور دوستی بڑھانے میں مدد   »

دیں۔ مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں، "جب آپ نے جھولے پر دو منٹ گزار لیے تو کیا 

آپ Theo کو باری دے سکتے ہیں؟" یا "آؤ سیب کو چھ ٹکڑوں میں کاٹیں اور آپ ان میں 

سے تین ٹکڑے Hana کو دے سکتے ہیں۔"

تنازعات سے منٹنے اور مسائل کو حل کرنے کے طریقے سیکھنے میں اس کی مدد کریں )مثال   »

کے طور پر یہ دیکھ کر کہ دورسے کیسا محسوس کر رہے ہیں اور دورسوں کی مدد کرنے کے 

طریقے سوچ کر(۔ 

جب وہ باری لے، شیرئ کرے یا کسی سامجی تنازعے کو حل کرے تو اسے بتائیں کہ آپ کو   »

اس پر فخر ہے۔

دورسوں کے ساتھ رہنے کے طور طریقے سیکھنا

3



آپ کے بچے کے سیکھنے کے متام عمل 

میں زبان کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ 

آپ کی ابتدائی تعلیم کی خدمت میں، 

باتیں کرنا، گانا، کھیلنا، کہانیاں سننا، اور 

ڈرائنگ جیسی رسگرمیاں آپ کے بچے کو 

وہ مہارتیں پیدا کرنے میں مدد دیتی ہیں 

جن کی انہیں پڑھائی لکھائی سیکھنے 

کے لیے رضورت ہوتی ہے۔

Kaiako )اساتذہ( آپ کے بچے سے 

بات کریں گے اور اس کی حوصلہ افزائی 

کریں گے کہ وہ اس بارے میں بات 

کرے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ کہانیاں 

پڑھیں گے اور نررسی کی نظمیں گائیں 

گے، لفظوں کے کھیل یا شاعری کے 

کھیل کھیلیں گے اور ایک ساتھ مل کر 

waiata گائیں گے۔

بول چال، پڑھنے اور لکھنے کو پرلطف بنائيں!

آپ یہ گھر پر بھی کر سکتے ہیں:

اپنے شیرخوار یا چھوٹے بچے کے ساتھ مسلسل "گفتگو" کریں۔ ان کے اعامل، آواز، الفاظ، اور وہ کیا   »

دیکھ رہے ہیں، ان باتوں پر غور کریں اور ان کا جواب دیں۔

جیسے ہی آپ کا بچہ چیزوں کو پکڑنا رشوع کرے، اسے کھیلنے کے لیے کپڑے یا گتے سے بنی   »

کتابیں دیں۔ اگر وہ کتاب کو اپنے منہ میں ڈالے تو پریشان نہ ہوں - بچے اس سے بھی کچھ سیکھتے 

ہيں۔ کتابوں میں موجود تصویروں کے بارے میں ان سے بات کریں – شیر خوار جلد ہی مانوس 

چیزوں کی تصویروں کو پہچاننا سیکھ جاتے ہیں۔

اپنے بچے سے بات کریں کہ وہ کس چیز میں دلچسپی رکھتا ہے۔ جب وہ الفاظ استعامل کرنا رشوع   »

کر دے تو گفتگو جاری رکھیں۔

اپنے بچے کے ساتھ اپنی گھریلو زبان میں بات کریں اور گائیں، اور وہ الفاظ استعامل کریں جن سے آپ   »

دونوں کو زیادہ راحت محسوس ہو۔ اپنے روزمرہ کے کاموں کے بارے میں اس سے بات کریں اور اس کی 

حوصلہ افزائی کریں کہ وہ آپ کو بتائے کہ اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔

تصویری کتابیں ایک ساتھ دیکھیں اور اپنے بچے کو کہانیاں پڑھ کر سنائیں۔ اسے پرلطف بنائيں۔ ہو   »

سکتا ہے کہ بہت کم عمر کے tamariki )بچے( رصف چند منٹ کے لیے کتابیں دیکھنا چاہیں اور 

یہ ٹھیک ہے۔ وہ اب بھی سیکھ رہے ہیں کہ کتابیں کیسے کام کرتی ہیں۔

اپنے ثقافتی گیت گائيں اور اپنی ثقافتی کہانیاں سنائيں۔ کہانی سنانے میں مدد کے لیے آپ کٹھ پتلی   »

یا نرم کھلونے استعامل کر سکتے ہیں۔

الئربیری میں جائیں اور اپنے بچے کو وہ کتابیں منتخب کرنے دیں جو وہ گھر لے جانا چاہے۔ الئربیری   »

سے بچوں کی کتابیں مستعار لینا مفت ہے۔ آپ کی مقامی الئربیری میں tamariki کے لیے بھی 

مفت کہانیوں کے اوقات ہوسکتے ہیں۔

اپنے بچے کو ترغیب دیں کہ وہ ڈرائنگ کرے اور نشان بنائے - مثال کے طور پر، پنسل، کریون، پینٹ   »

یا چاک کے ساتھ۔ اگر آپ تصویر کو پہچان نہ سکیں کہ یہ کس چیز کی ہے تو اس سے بالکل کوئی 

فرق نہیں پڑتا۔ 

اپنے بچے کے ساتھ اپنے گھر میں اور جب آپ گھر سے باہر جائیں تو حروف اور الفاظ تالش کریں۔   »

مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کے نام کا پہال حرف تالش کر سکتے ہیں۔
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ریاضی، سائنس اور ٹیکنالوجی کو پرلطف بنائيں!

Tamariki )بچے( اپنے اردگرد کی دنیا کو 

دریافت کرکے، نوٹس کی جانے والی چیزوں کے 

بارے میں بات کرکے اور چیزوں کے طریقۂ 

کار کے بارے میں جان کر ریاضی، سائنس اور 

ٹیکنالوجی کے بارے میں سیکھتے ہیں۔

آپ کے ابتدائی تعلیمی ادارے میں بہت سی 

ایسی رسگرمیاں ہیں جو آپ کے بچے کو ریاضی، 

سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں سیکھنے 

میں مدد دیں گی۔ وہ پودوں یا جانوروں کو 

دیکھ کر، ریت اور پانی جیسی چيزوں سے کھیل 

کر، اور مشینوں کے کام کرنے کے طریقے کے 

بارے میں سوچ کر اپنے ارد گرد کی دنیا کے 

بارے میں تجسس پیدا کرنا سیکھیں گے۔ 

Tamariki )بچے( گنتی، پیامئش اور ترتیب کے 

ساتھ ساتھ ڈرائنگ اور فعال کھیل کے ذریعے 

بھی ریاضی کے اصول سیکھیں گے۔ مثال کے 

طور پر، kaiako )اساتذہ( tamariki سے 

کھیلنے کے دوران "اوپر"، "نیچے"، "کے ذریعے"، 

"پیچھے" یا "اوپر" جیسے الفاظ استعامل کرتے 

ہوئے بات چیت کر سکتے ہيں۔

آپ یہ گھر پر بھی کر سکتے ہیں:

اپنے بچے کو متجسس ہونے اور بہت سے سواالت پوچھنے کی ترغیب دیں۔  »

اپنے بچے کے ساتھ گنتی کے کھیل کھیلیں۔ سیڑھیاں چڑھتے اور اترتے ہوئے گنتی کریں۔ یا   »

میز پر پلیٹیں رکھتے وقت ان کی گنتی کریں۔

اپنے بچے کے ساتھ گھر میں یا گھر سے باہر گھومتے پھرتے ہوئے اس بارے میں بات چیت   »

کریں کہ چیزیں کیسی محسوس ہوتی ہیں، کیسی نظر آتی ہیں، ان کی آواز، ذائقہ اور بو 

کیسی ہے۔

مختلف اشکال اور مواد کی مدد سے چیزیں بنائيں۔ ایک ٹاور بنائیں یا لکڑی کے بالکس سے،   »

اپنے کچن کی املاری میں موجود کینز سے یا خالی ڈبوں سے ایک قلعہ بنائیں۔

اپنی روزمرہ کی رسگرمیوں میں اپنے بچے کو منرب، شکلیں، سائز اور منونوں پر توجہ دینے میں   »

مدد کریں۔ باہر پیدل چلنے کے دوران لیٹر باکسز یا کار منرب پلیٹس پر "منرب پہچاننے" کا کھیل 

کھیلیں۔ یا سپر مارکیٹ کے کار پارک میں رسخ کاروں کی تعداد گنیں۔

اپنے بچے سے اس بارے میں بات کریں کہ جب آپ اسے کھانا پکانے، برتن دھونے، باغ میں   »

کھدائی کرنے، ساحل سمندر پر ریت کے قلعے بنانے، یا پانی سے کھیلنے میں مدد کرتے ہیں 

تو وہ کیا محسوس کرتا ہے۔
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اپنے بچے کے فون، ٹیبلیٹ یا کمپیوٹر جیسے آالت کے استعامل کے طریقے کی احتیاط سے 

رہنامئی کریں اور اسکرین کے سامنے گزارے جانے والے وقت کو محدود کریں۔ اچھی تعلیم اور 

نشوومنا کے لیے یہ بہرت ہے کہ دو سال سے کم عمر کے بچے اسکرین پر ٹائم سے اجتناب کریں 

اور دو سال یا اس سے زیادہ عمر کے بچے اسکرین ٹائم کو روزانہ ایک گھنٹہ تک محدود رکھیں 

- اس سے کم وقت بہرت ہے!



آرٹ، میوزک، ڈانس اور ڈرامے کو پرلطف بنائيں!
Tamariki )بچے( فن، موسیقی، رقص اور ڈرامے کے 

ذریعے اپنے جذبات اور خیاالت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ 

موسیقی، رقص، ڈرامہ، اور آرٹ کی رسگرمیاں آپ کے بچے 

کو اپنی آبائی زبان اور ثقافت سیکھنے میں مدد دینے کے 

بہرتین طریقے ہیں۔

ابتدائی تعلیم کے اداروں کے پاس ایسے خیاالت اور مواد 

کی بھرمار ہے جو آپ کے بچے کے تخیل کو جنم دیں 

گے۔ ان میں ڈریس اپ کا مواد، موسیقی کے آالت، پینٹ، 

کلے، پلےڈو، لکڑی، اور کولیج کا سامان شامل ہوسکتا ہے۔ 

kaiako )اساتذہ( کی مدد سے، tamariki محفوظ 

طریقے سے سادہ اوزار جیسے قینچی، آری اور ہتھوڑیاں 

استعامل کر سکیں گے۔ kaiako آپ کے بچے کے تخلیقی 

اور تخیالتی کھیل کی حوصلہ افزائی کریں گے اور اس میں 

حصہ لیں گے۔ 

آپ یہ گھر پر بھی کر سکتے ہیں:

اپنے بچے کے ساتھ کھیلیں، ڈانس کریں اور گیمز بنائیں۔ انہیں قیادت کرنے دیں۔  »

اپنے بچے کو ان کے تخیالت استعامل کرنے کی ترغیب دیں - مثال کے طور پر   »

کپڑے پہن کر، گھریلو اشیاء کو کشتیوں، خالئی جہازوں، یا دکانوں جیسی چیزوں 

میں تبدیل کر کے، اور مالح، خالباز، یا دکاندار ہونے کا دکھاوا کر کے۔ ان کے گیمز 

میں شامل ہوں، چاہے کشتی ڈوب جائے اور آپ کو مگرمچھ کھا جائے!

آرٹ کے مختلف مواد کے ساتھ لطف اندوز ہوں، جیسے پینٹ، چاک، کریون، کلے یا   »

پلےڈو، اون، اور harakeke )السی(۔ اپنے بچے کے ساتھ، ٹہنیوں، مٹی اور پتوں کا 

استعامل کرتے ہوئے جنگل بنائیں، یا چھڑیوں سے ریت میں ڈرائنگ کریں۔ 

اپنے بچے سے اس کے آرٹ ورک بارے میں پوچھیں اور اسے اپنے گھر میں ڈسپلے   »

کریں تا کہ آپ کے بچے کو محسوس ہو کہ آپ اس کے آرٹ ورک سے لطف اندوز 

ہوتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں۔

اکٹھے مل کر میوزک سنیں، گانے گائيں اور ڈانس کریں۔  »

موسیقی کا آلہ بنائیں، مثال کے طور پر، ٹن یا پالسٹک کے برتن میں ریت یا پتھر   »

ڈالیں۔ اسے گاتے یا ناچتے ہوئے بطور میوزک چھنکائيں۔
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