کودکستان ما در پروگرام زبان اوائل دوران طفولیت متعلق به ورازت تعلیم و تربیه ویکتوریا اشتراک دارد!
چرا یاد گرفتن زبانی غیر از انگلیسی برای طفل من مهم می باشد؟
متخصصین تعلیمی دریافته اند که در سنین خردی منافع بسیاری در یادگرفتن زبان اضافی وجود دارد .این منافع به شمول
کمک طفل به تفکر  ،کاوش ،حل مسئله و حمایت از یادگیری قبل از خواندن و قبل از نوشتن می باشد.
یاد گرفتن با استفاده از زبانی دیگر به طفل شما درک غنی تری راجع به چگونگی کار زبان می دهد .اگر از قبل طفل شما در
آن زبان که ارائه می شود روان باشد ،این می تواند به تقویت عزت نفس و هویت فرهنگی او کمک نماید.
با تشویق مهارت های وسیع زبانی در کودکستان ما ،اهالی ویکتوریا می توانند جوامع محلی قوی تری ایجاد کرده و اطفال را
برای جهانی کثرت گرا و پیوسته تر آماده نمایند.
آیا یاد گیری با زبان دیگر بر روی یاد گیری انگلیسی طفل من مؤثر خواهد بود؟
یاد گرفتن به زبانی دیگر به فرزند شما کمک می نماید تا سطح معلومات او را از اینکه زبان به طور عمومی چگونه کار می
کند باال برده ،سواد ودرک آن ها را بهتر نماید.
اگر در خانه به زبانی غیر از انگلیسی گپ می زنید ،به اطفال کمک می شود تا مهارت زبانی آن ها به طور عموم انکشاف یابد.
پروگرام چطور تدریس خواهد شد؟
طفل شما همچنان از طریق کشف کرن ،حل کردن مسئله و بازی به زبان دیگر تشویق خواهد شد.
اطفال از طریق یک رویکرد بین المللی تدریس زبان یاد می گیرند ،و این کار درک آنان را از طریق فعالیت شان ،سرگرم
کردن آنان از طریق بازی ،هنر ،موسیقی ،و وسعت بخشیدن به دانش کلمات آنان را در این راه به پیش می برد.
استفاده از زبان در فعالیت های روزانه اطفال تنیده شده ،به طوری که به آنان فرصت های گوناگون و وسیعی برای استفاده
خودشان از زبان می دهد.
این زبان چگونه انتخاب شد؟
انتخاب اینکه چه زبانی تدریس شود با رهنمود جوامع  ،عالئق کودکستان و موجود بودن معلمین دارای صالحیت و در بعضی
از موارد حمایت از دوام دار بودن تدریس آن زبان در مرحله مکتب ابتدائی بوده است.
کودکستان برای شما به طور مرتب راجع به این پروگرام معلومات خواهد داد و همچنین برای کسانی که عالقمند هستند فرصتی
می دهد تا از این زبان در خانه استفاده کنند.

