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Being involved and confident
in learning and play
Family resources

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ 
ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਸਿੱਚ 
ਸਿਸ਼ਿਾਿ ਰੱਖਣਾ 
ਪਸਰਿਾਰਕ ਿਰੋਤ

ਸਿਸਿਆ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਿਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਸਿਆ ਢਾਂਚਾ (Early Years Learning Framework) ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ  
ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਢਲੇ ਿਕੂਲਾਂ (ਪ੍ੀਿਕੂਲਜ਼) ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਿੇਿਾਿਾਂ ਸਿੱਚ ਿਰਸਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਸਿਿਲਾਈ ਦੇ ਪੰਜ ਨਤੀਸਜਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਸੱਚਆਂ ਨੰੂ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਿਮਰੱਥ  ਸਿਿਣ 
ਿਾਲੇ ਬਣਨ ਸਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਿਣ ਦਾ ਚੌਥਾ (4) ਨਤੀਜਾ ਬੱਸਚਆ ਦੇ ਭਰੋਿੇਮੰਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਿਿਣ ਿਾਲੇ ਹੋਣ ਸਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। 
ਬੱਚੇ ਿੋਜਕਰਤਾ, ਿੰਪਰਕ ਕਰਨ ਿਾਲੇ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਚੰਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੱੁਝ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਸਿਆ ਹੈ ਉਿ ਨੰੂ ਨਿੀਆਂ 
ਿਸਥਤੀਆਂ ਸਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿੋਜੀ, ਿਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਸਿੱਚ 
ਿੇਿਦੇ ਹਨ ਅਤ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਲੈ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿਸਿਆ ਦੇ ਮੁਢਲ ੇਿਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਸਿਆ ਢਾਂਚਾ (Early Years Learning Framework) 
ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਥੇ ਜਾਓ: 
https://www.dese.gov.au/collections/translations-belonging-
being-and-becoming-early-years-learning-framework-australia

ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਭਾਸਸ਼ਆਈ ਿੇਿਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ੀ ਿਕੂਲ ਜਾਂ ਮੁਢਲੀ ਬਚਪਨ 
ਿੇਿਾਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛਸਗੱਛ 
ਸਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਿੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 131 450 ‘ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ 
ਇੰਟਰਪ੍ੈਟਰ ਿੇਿਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਚ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਅਪਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ 
ਿਲੋਂ  ਸਦੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛਸਗੱਛ 
ਸਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ 
ਨੂੰਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਸਲਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਿ ਿੇਿਾ ਲਈ  
ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਿੇਗੀ।
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ਿਮਰੱਥ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ 
ਸਿਸਖਆਰਥੀ ਦਾ 
ਮਤਲਬ ਹੈ:

ਮੁਢਲੀ ਸਿਸਖਆ
ਬੱਚੇ  ਉਤਿੁਕ ਹੋਣ, ਪੜਤਾਲ 
ਕਰਨ, ਸਨਰਮਾਣ ਕਰਨ 
ਅਤੇਿੱਿ ਕਰਨ ਲਈ ਿੰਦਾਂ 
ਅਤੇ ਿਰੋਤਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ 
ਿਕਦੇ ਹਨ

ਬੱਚੇ ਿੱਿੋ ਿੱਿਰੇ ਤਰੀਸਕਆਂ 
ਨਾਲ ਨੰਬਰਾਂ, ਪ੍ਤੀਕਾਂ ਅਤੇ 
ਸਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਾ ਿਕਦੇ ਹਨ

ਬੱਚੇ ਿਮੱਸਿਆਿਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਨਿੀਆਂ ਿਸਥਤੀਆਂ ਪ੍ਤੀ 
ਪ੍ਤੀਸਰਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਾਂ 
ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੀ 

ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ 
ਸਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਰਦੇ ਹਨ

ਿਕੂਲ ਸਿੱਚ ਸਿਸਖਆ ਲੈਣੀ
ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਪ੍ਸ਼ਨ ਕਰ ਿਕਦੇ 
ਹਨ, ਭਸਿੱਿਬਾਣੀ ਕਰ ਿਕਦੇ 
ਹਨ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਿਕਦੇ ਹਨ, 
ਸਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਿੰਚਾਰ ਕਰ ਿਕਦੇ 
ਹਨ (ਸਿਸ਼ੇ: ਸਿਸਗਆਨ ਅਤੇ 
ਤਕਨੌਲਜੀ, ਅਤੇ ਗਸਣਤ)

ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੇ 
ਮਿਸਲਆਂ ਨੰੂ ਿਮਝ ਿਕਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਿੰਭਿ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਸ਼ਾ ਬਣਾ 
ਿਕਦੇ ਹਨ (ਸਿਸ਼ਾ: ਸਿਸਗਆਨ 
ਅਤੇ ਤਕਨੌਲਜੀ)

ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਆਲੋਚਕ ਅਤੇ 
ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸਚੰਤਕ ਹੋ 
ਿਕਦੇ ਹਨ (ਿਾਰੇ ਸਿਸ਼ਾ ਿੇਤਰ) 

ਿਮਝਦਾਰੀ ਦਰਿਾਉਣ ਲਈ 
ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਆਮ ਿਰਤੀ ਜਾਣ 
ਿਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਂ, ਠੋਿ ਿਮੱਗਰੀ ਅਤੇ 
ਦਿਤਾਿੇਜ਼ ਿਰਤ ਿਕਦੇ ਹਨ 
(ਸਿਸ਼ਾ: ਗਸਣਤ)
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