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وع کرنے ےک لیے تیاری کرنا  اسکول شر
۔ نیے لوگوں، مقامات اور معموالت کا عادی بننا  ے ےک لیے ایک بڑی تبدییل ہوتی ہے وع کرنا جملہ بچوں اور فیملیے اسکول شر

۔ آپ اپنے ا –دلچسپ  وعات کرنے میے مدد کرنے ےک لیے بہت کچھ ور مشکل کام ہو سکتا ہے   بچے یک اسکول میے اچیھ شر

۔  کرسکیی ہیے

 

؟ وعات ےس کیا مراد ہے  اسکول یک ایک اچیھ شر

ن ےس ان یک تعلیم اور 
ُ
 ہیں ا

یں کرتے ز ۔ آپ اپنز بچے ےک ساتھ گھر پر جو چیں  ہیں
ات اپنز بچوں ےک پہےل استاد ہوتے ز اور رسپرست حضز شو ن فیملیں

ین طریقہ نما میں م ۔ اپنز بچے یک تعلیم اور نشوونما میں مدد کرتز کا سب ےس بہیے  ہیں
 ھیلکدد ملتے ہے اور یہ انہیں اسکول ےک لیں تیار کرتے

 ۔ یں ہ

۔ اور جب بچے اسکول میں خوش  وعات ےس بچوں کو بہیے طور پر سیکھنز اور زیادہ خوش رہنز میں مدد ملتے ہے اسکول یک ایک اچیھ رسر

 ہیں تو 
وریات کو پورا کرتز یک پوری کوشش کرے گہوتے ۔ آپ ےک بچے کا اسکول آپ ےک بچے یک انفرادی ضز ا، وہ مزید سیکھنے رہنا چاہنے ہیں

ےس اسکول کا عادی بننز او 
ُ
ورت ہو تو اضافز مدد بیھ فراہم کرے گا۔ آپ اپنز بچے کو ایےس کام کر ےک بیھ سپورٹ کر سکیے ہیں جو ا  ر اگر ضز

 میں مدد کریں۔ محفوظ، ُپر اعتما
 د، اور منسلک محسوس کرتز

 اپنے گھر پر کھیلیے اور سیکھیے 

، جیےس گنتے   ہیں
 بھر یک مہارتیں پیدا ہوتے

ی
۔ کھیلنز ےس ریاضز میں زندیک ین طریقہ کھیل ہیں

کا حساب،   سیکھنز میں اپنز بچے یک مدد کرتز کا بہیے

 ہیں اور انہیں تخلیقے چھانٹنا، گروپ بنانا اور سائز پتہ کرنا۔ کھیل آپ ےک بچے  
 میں مدد کرتے

 لحاحیت  کو قدرت اور سائنس کو دریافت کرتز

، تو وہ جذبات ےک بارے میں بیھ سیکھ رہا ہوتا ہے اور اپتز زبان اور لکھنز پڑھیز یک مہار  ۔ جب آپ کا بچہ کھیلتا ہے  ہیں
وں تکا مالک بناتے

یں ہیں ج ز ۔ ذیل میں کچھ اییس چیں ز ترفے کر رہا ہوتا ہے : میں  و آپ گھر پر کر سکیے ہیں

 میں مدد ک  : روزمرہ یک شگرمیاں 
ز کو سیٹ کرتز اور لاف کرتز رنا، بچے روزمرہ یک رسگرمیوں ےس سیکھنے ہیں جیےس کھانا پکانا، میں

وں اور کھلونوں کو سمیٹنا، اور پودوں اور پالتو جانوروں یک دیکھ بھال کرنا۔ آپ ڑ وں کو تہہ کرنا، اپنز کی  ڑ  کی 
یےس ا دھےل ہوتے

، جیےس ' ؟سواالت پوچھ کر سیکھنز میں اپنز بچے یک مدد کر سکیے ہیں ورت ہے کیا آپ ایک جیےس یا ' 'ہمیں کتیز کپ آتڑ یک ضز

؟  'موزے تحاش کر سکیے ہیں

 ناکھیل :UNO ،Snap ،میموری ،I Spy ز چھپاتے جییس سادہ گیمز کھیلنز ےس آپ ےک بچے کو سیکھنز میں مدد ملتے ہے ، اور چھی 

۔  اور   ہیں
 یہ انہیں اپتز باری لینا سکھاتے

 بالکس ےس تعمیے کرنا :  LEGO لکڑی ےک بحاکس یا گیے ےک ڈبوں جیےس بحاکس ےک ساتھ تعمیں کرتز ےس حرکت وایل عمدہ مہارتیں ،

۔   ہیں اور ان ےس آپ کا بچہ تخلیقے لحاحیت کا مالک اور مسائل کو حل کرتز واال بنتا ہے
 پیدا ہوتے

  
 
س میں حرکت وایل اور : اریرٹ اور دستکا

ُ
 لحاحیتوں کو فروغ دیتے ہیں اور ان ےس ا

رٹ اور دستکاری یک رسگرمیاں بیھ تخلیقے
 
ا

۔   ہیں
 وایل عمدہ مہارتیں پیدا ہوتے

 مسائل حل کرتز

 ے پہننا ڑ ۔ کی   لحاحیتیں اور زبان یک مہارتیں پیدا کرتا ہے
ے پہننا اور مختلف کرداروں کا روپ دھارنا تخلیقے ڑ  کی 

 : پراتز

 کہانیاں اور رقص ، وں کو   : موسیقی ز کتابیں پڑھنا، کہانیاں سنانا، موسیقے سننا اور اس پر رقص کرنا، اور گھر یا باغ ےک ارد گرد چیں

۔تحاش کرتز ےک لیں 'خزاتز یک تحاش'   ہیں
 واال کھیل کھیلنا، یہ سب آپ ےک بچے یک زبان یک مہارتوں کو بڑھاتے

 پیدل چلنا، چڑھنا، موٹر سائیکل یا اسکوٹر چحانا، کھیل ےک میدان میں جانا، کیوبز بنانا، گیند پھینکنا اور   : گھر ےک باہر کھیلنا

ےک بچے کو سیکھنز  یہ سب رسگرمیاں آپ -کیچڑ میں کھودنا پکڑنا، ٹینس ریکیٹ یا نرم کرکٹ بیٹ ےس نرم گیندوں کو مارنا، متڑ اور  

۔   ہیں
 اور نشوونما میں مدد کرتے
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  س ےس اس طرح ےک سواالت پوچھیں : نااور سواالت پوچھ نا تفتیش کر
ُ
بیان کر  'کیا آپ اےسجب آپ کا بچہ کھیل رہا ہو تو، ا

...؟ ...؟' , 'آپ اس سوا'؟…'میں سوچ رہا ہوں کہ کیا ہوگا اگر'، سکیے ہیں  ل کا جواب کیےس دے سکیے ہیں

 ز یک توقع رکھتز چاہنے اور   : معموالت ےس کس چیں
ُ
روزانہ ایک یہ وقت میں ایک کام کرتز ےس آپ ےک بچے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ا

 میں مدد  
۔ روزانہ ےک معموالت بچوں کو اسکول کا سامنا کرتز  میں مدد ملتے ہے

نہیں اپنز جذبات پر قابو پاتز
ُ
۔ کاس ےس ا  ہیں

رتے

 ، ، مثال ےک طور پر: رات کا کھانا کھائیں اور نہائیں خاص طور پر سوتز ےک وقت مخلتف کاموں کا معمول بنانا نہایت یہ اہم ہے

۔  ، اور پھر سو جائیں ، دانت لاف کریں، کتابیں پڑھیں  پاجامہ پہننیں

 اسکول کو ایک معروف جگہ بنائیے 

 نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد یہ سمجھنا بیھ ہے کہ اسکول کیسا ہوگا اور اسکول'اسکول ےک لیں تیار' ہوتز ےس مراد ضف 
ےس  نصاتی پڑھاتے

 : یں ہیں جو آپ اپنز بچے یک مدد کرتز ےک لیں کر سکیے ہیں ز ۔ ذیل میں کچھ اییس چیں  مثبت توقعات رکھنا بیھ ہے

 ' فر کیں جاتز واےل کیس بیھ
 
کت کریں۔ اسکول میں منتقیل' ےک پروگ اپنز بچے ےک کنڈرگارٹن یا اسکول یک جانب ےس ا  رامز میں رسر

 تز جاتز یک مشق کریں۔
 
ا  اسکول 

 ۔
ی
ن دورسے بچوں ےک ساتھ کھیلنز دیں جو خود بیھ ایس اسکول میں تعلیم حالل کریں ےک

ُ
 اپنز بچے کو ا

   اور اپنا اسکول ، ، سن اسکرین لگاتز ، اپنز ہاتھ دھوتز ، بیت الخحا جاتز ے پہنیز ڑ پیک کرتز اور اٹھاتز کا طریقہ  کا بیگاپنز بچے کو کی 

س ےک خود مختار بننز کو ترغیب دیں۔ 
ُ
 سکھا کر ا

  س ےس باتیں کریں۔ اپنز بچے کو اسکول جاتز ےک لیں جوش دالئیں اور ان یک کیس بیھ پریشاتز ےک
ُ
وع کرتز ےک بارے میں ا اسکول رسر

 بارے میں بات کریں۔ 

 ن ےک سات
ُ
وع کرتز ےک بارے میں ا ۔اسکول رسر  ھ کتابیں پڑھیں یا کہانیاں سنائیں

  اسکول ےک بعد کیا ہوگا اس ےک بارے میں بات کریں اور مشق کریں۔ 

  ےس
ُ
وع ہوتز اور چھتڑ ہوتز ےک اوقات اور اپنز بچے کو ڈراپ کرتز اور واپیس ےک لیں حالل کرتز یک جگہ معلوم کرےک ا اسکول رسر

۔  ِپک کرتز اور ڈراپ کرتز ےک لیں تیار ہو جائیں

  وع کریں۔ا  گر ہو سےک تو استاد کا نام استعمال کرنا رسر

 آپ ےک بچے کا کنڈرگارٹن کس طرح مدد کرے گا

، بچے دورسوں ےک ساتھ کھیل کر، کام کرےککنڈر  ۔ کنڈرگارٹن میں  میں مدد کرتا ہے
وع کرتز ےک لیں تیاری کرتز  گارٹن بیھ بچوں کو اسکول رسر

۔   ہیں
نہیں دوست بنا کر مختلف مہارتیں پیدا کرتے

ُ
 اور ا

راہم کرےک آپ ےک بچے کو  ف شن اسٹیٹمنٹ(ٹرانزیشن لرِننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹیٹمنٹ )ٹرانزیآپ ےک بچے ےک کنڈرگارٹن کا استاد ایک 

۔ اس میں   میں مدد کرے گا۔ یہ منتقیل کا اسٹیٹمنٹ آپ ےک بچے ےک مستقبل ےک اسکول کو دیا جاتا ہے
کنڈرگارٹن ےس اسکول منتقل ہوتز

۔ آپ ےس اپنز کیےس  آپ ےک بچے یک لحاحیتوں، مضبوط پہلوؤں اور دلچسپیوں کو بیان کیا جاتا ہے اور یہ کہ وہ زیادہ بہیے طور پر   سیکھنے ہیں

 میں مدد کرتز کا مطالبہ کیا جاتے گا، اور آپ کا بچہ بیھ اپنز خیاالت اور احساسات کا اظہار  
ر سکتا کبچے ےک منتقیل ےک اسٹیٹمنٹ کو ُپر کرتز

۔  ہے

، براہ کرم محکمہ یک ویب سائٹ محاحظہ کریں (۔)نیچے دیک منتقیل ےک اسٹیٹمنٹ ےک بارے میں مزید معلومات ےک لیں  ھیں

 مزید جانیے 

 ( وع کرتز ےک لیں تجاویز  (education.vic.gov.auاسکول رسر

 ( کنڈرگارٹن ےس اسکول میں منتقل ہوناeducation.vic.gov.au) 

 ( کیس اسکول کا انتخاب کیےس کریں اور داخلہ کیےس لیںeducation.vic.gov.au) 

 ( وع کرنا: اپنز بچے کو تیار کرنا | ریِزنگ چلڈرین نیٹورک  (Raising Children Networkاسکول رسر

  اسکول یک ایک لحت مند آغاز- ( بییڑ ہیلتھ چینلBetter Health Channel) 

 ( ز ےک لیں اسکول میں منتقیل ےس وابسطہ وسائل  (education.vic.gov.auجملہ فیملیں

https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/tips-starting-school.aspx
https://www.education.vic.gov.au/parents/learning/Pages/moving-to-school.aspx
https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
https://raisingchildren.net.au/school-age/school-learning/school-choosing-starting-moving/starting-school
https://www.betterhealth.vic.gov.au/campaigns/a-healthy-start-to-school
https://www.education.vic.gov.au/childhood/professionals/learning/Pages/family.aspx#link87

