
 

 

ہمارا کنڈرگارٹن وکٹوریہ کے ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کے ابتدائی بچپن کی زبانوں کے پروگرام میں شرکت 

 کررہا ہے!

 

 انگریزی کے عالوہ کوئی اور زبان سیکھنا میرے بچے کے لئے کیوں ضروری ہے؟

کہ نوعمری میں اضافی زبانیں سیکھنے کے کئی فوائد ہیں، جن میں آپ کے بچے کو نے معلوم کیا ہے ماہرین  یتعلیم

شامل ملنا رائٹنگ سیکھنے کے عمل میں معاونت -ریڈنگ اور پری-، مسائل حل کرنے اور اپنی پریدریافت کرنےسوچنے، 

 ہے۔ 

ہی ملے گی۔ اگر آپ کا بچہ بہتر آگابارے میں کردار کے سیکھنے سے آپ کے بچے کو زبانوں کے  میں ایک اور زبان

ی اور ثقافتی شناخت کو تقویت مل اعتماد خودسکھائی جانے والی زبان پہلے ہی روانی سے بولتا ہے تو اس سے اس کی 

 سکتی ہے۔

اپنے کنڈرگارٹنز میں متنوع زبانوں کی مہارتوں کی حوصلہ افزائی کرنے سے وکٹوریہ کے لوگ مقامی کمیونٹیز کو زیادہ 

 پھیلتی اور جڑتی ہوئی دنیا کے لئے تیار کرسکتے ہیں۔ مسلسل تے ہیں اور بچوں کومضبوط بناسک

 

 انگریزی زبان سیکھنے پر کوئی اثر پڑے گا؟ ےکیا دوسری زبان میں سیکھنے سے میرے بچے ک

ے زبانوں کے کردار کے بارایک اور زبان سیکھنے سے آپ کے بچے کو اپنی خواندگی مجموعی طور پر بہتر بنانے اور 

  انے میں مدد ملتی ہے۔بڑھآگاہی اپنی میں 

مجموعی اگر اپ گھر پر انگریزی کے عالوہ کوئی اور زبان بولتے ہیں تو اس سے بچوں کو زبان کی اپنی مہارتوں میں 

 میں مدد ملتی ہے۔ النے بہتری طور پر 

 

 یا جائے گا؟پڑھاپروگرام کیسے 

مسائل حل کرنے اور دریافتیں کرنے، دوسری زبان میں حوصلہ افزائی جاری رکھی جائے گی کہ وہ کی  آپ کے بچے

 ۔ جاری رکھے ے کا عملسیکھنکے ذریعے کھیلنے 

، کھیل، آرٹ، گا ےئان کے افعال کے ذریعے آگاہی بڑھا و، جیکھیں گےسسے پڑھائی کے ایک بین االقوامی طریقے  ےبچ

ان کے الفاظ کے ذخیرے کو بڑھائے  اور وقت کے ساتھ ساتھ گا ے ان کی توجہ حاصل کرےمیوزک اور کہانیوں کی مدد س

 ۔ گا

زبان کو روزمرہ کی پڑھائی اور سرگرمیوں کا حصہ بھی بنایا جائے گا جس سے بچوں کو خود اپنے طور پر زبان استعمال 

 کرنے کے بہت سے مواقع ملیں گے۔ 

 

 اس زبان کا انتخاب کیسے کیا گیا تھا؟

پڑھائی جانے والی زبان کا انتخاب کمیونٹیوں، کنڈرگارٹنز کی دلچسپیوں اور سندیافتہ عملے کی دستیابی اور کچھ صورتوں 

 کی بنیاد پر کیا گیا تھا۔فراہم کرنے میں پرائمری اسکول میں زبان سیکھنے کے عمل میں معاونت 

ات دیتا رہے گا اور جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں انہیں گھر کنڈرگارٹن پروگرام کے بارے میں آپ کو متواتر تازہ ترین معلوم

 میں بھی یہ زبان استعمال کرنے کے مواقع فراہم کرے گا۔

 


