ਆਰੰ ਭਿਕ ਬਚਪਨ ਦਾ ਿਾਸ਼ਾ
ਪਰੋਗਰਾਮ
2019 ਵਵਿੱ ਚ ਬਾਲਵਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ hello, bonjour,
ਸਵਿ ਸਰੀ ਅਕਾਲ ਜਾਂ γεια σας ਕਹੋ

ਸਨਿਾਨ ਉਿਪੂੰ ਨ ਕਰਨ ਿੇ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਿਜ਼ਬਿ
ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਲਵਾੜੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ
ਉਿਸ਼ਾਹਿ ਕਰਕੇ, ਵਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀ ਿਜ਼ਬਿ ਸਥਾਵਨਕ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਵਸ਼ਵ ਵਵਆਪੀ
ਿੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਿਾਜ ਲਈ ਵਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਕਹੜੀਆਂ ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜਹਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ?

ਆਰੰ ਭਿਕ ਬਚਪਨ ਦਾ ਿਾਸ਼ਾ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ ਕੀ ਹੈ?

ਵਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ, ਬਾਲਵਾੜੀਆਂ ਦੀ

17.9 ਵਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਰੂੰ ਵਭਕ ਬਚਪਨ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ

ਵਦਲਚਸਪੀ ਅਿੇ ਕਾਬਲ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਿੱਬਧਿਾ ਦਾ

ਪਰੋਗਰਾਿ ਬਾਲਵਾੜੀ ਦੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਸਿੱ ਖਣ ਦਾ

ਵਧਆਨ ਕਰਕੇ ਚੁਵਣਆ ਵਗਆ ਹੈ।

ਿੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਵਜੂੰ ਦਗੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰਆਿ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਿਾ

ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ, ਨਵੇਂ ਆਏ ਜਾਂ

ਕਰੇਗਾ।
2019 ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰ ਕਰਕੇ, 150 ਿਿੱ ਕ ਬਾਲਵਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਹਫਿੇਵਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਜਿਾਿਾਂ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ ਿਾਂ ਜੋ ਸਕਲ ਸ਼ੁਰ
ਕਰਨ ਿੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿੱ ਚੇ ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਸਿੱ ਖ ਸਕਣ। 10 ਹੋਰ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਬਾਲਵਾੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਬਾਲਵਾੜੀ ਦੇ
ਅਿੱ ਧੇ ਪਰੋਗਰਾਿ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਵਿੱ ਚ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦਾ ਿਿਲਬ ਸਾਰੇ ਵਵਕਟੋਰੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਹਰ ਸਾਲ 5,000 ਿੋਂ
ਵਿੱ ਧ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਵਨਕ ਬਾਲਵਾੜੀ ਵਵਿੱ ਚ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਜਾਂ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰ ਵਬਨਾਂ ਵਕਸੇ ਵਾਧ ਲਾਗਿ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਪਰੋਗਰਾਿ
ਿਿੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਪਰਾਪਿ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪਵਹਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਕ ਵਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਬਾਲਵਾੜੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਿ ਵਵਿੱ ਚ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਬੱ ਭਚਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇ
ਵਵਵਦਅਕ ਿਾਹਰਾਂ ਨੇ ਪਿਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਵਕ ਛੋਟੀ ਉਿਰੇ ਵਾਧ
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਸਿੱ ਖਣ ਦੇ ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹਨ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ:


ਪੜਹਨ ਿੇ ਵਲਖਣ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੁਨਰ



ਵਗਆਨ ਸਬੂੰ ਧੀ ਲਚਕ



ਵਦਿਾਗ ਦਾ ਿਜ਼ਬਿ ਵਵਕਾਸ



ਿੁਸ਼ਵਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱ ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਹੁਨਰ।

ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਿੱ ਖਣ ਨਾਲ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਝ ਪੈਂਦੀ
ਹੈ ਵਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਕਵੇਂ ਕੂੰ ਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਿੇ ਵਕਵੇਂ ਇਹ ਆਿਿ

ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਪਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਅਿੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਰਾਇਿਰੀ ਸਕਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ
ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਨੂੰ ਵਧਆਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਵਖਆ ਹੈ।
ਨਾਿਜ਼ਦ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ:


ਿਲ ਵਨਵਾਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਪੂੰ ਜ



ਹਾਕਾ ਵਚਨ

ਿੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ)



ਹੀਬਰ



ਅਰਬੀ



ਇਿਾਲਵੀ



ਇਸ਼ਾਵਰਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ



ਜਪਾਨੀ



ਚੀਨੀ/ਿੈਂਡਵਰਨ



ਕੈਰਨ



ਫਰਾਂਸੀਸੀ



ਪੂੰ ਜਾਬੀ



ਜਰਿਨ



ਸਪੇਨੀ



ਯਨਾਨੀ



ਵੀਅਿਨਾਿੀ।

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਿੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਿਹਿੱ ਿਵਪਰਣ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਸਾਖਰਿਾ
ਅਿੇ ਆਪਸੀ ਵਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਲੂੰਿੇ ਸਿੇਂ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ।

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਕਵੇਂ ਪੜਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਿੇ ਗਿੀਵਵਧੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਪਰੋਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿੌਰ ਿੇ ਵਰਿਣ
ਦੇ ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਿੌਕੇ ਵਿਲਣਗੇ।

ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ, ਕਲਾ, ਸੂੰ ਗੀਿ ਅਿੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ
ਨਾਲ ਰੁਝਾ ਕੇ ਵੀ ਉਿਸ਼ਾਹਿ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਾਂ ਜੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱ ਧ ਜਾਵੇ।
ਬਿੱ ਚੇ ਬਾਲਵਾੜੀ ਵਵਿੱ ਚ ਿੌਜਦ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ
ਕਾਬਲ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸਿੱ ਖਣਗੇ।

ਹੋਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੰ ਦੇ ਹੋ?
ਪਰੋਗਰਾਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਿੇ
www.education.vic.gov.au/eclanguages ਉਪਰ
ਜਾਓ।

