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Learning to work with letters 
and numbers
Family resources

ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ 
ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ
ਪਸਰਵਾਰਕ ਿ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।

ਪੰਜਿਾਂ (5) ਨਤੀਜਾ ਬੱਸਚਆਂ ਦੇ ਪ੍ਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਿੰਚਾਰਕ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ 
ਸਿੱਿ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਿੁਣ ਕੇ ਅਿਾਜ਼ਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਸਣਆਂ ਸਿੱਚਲੀਆਂ ਅਿਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਮੂਸਨਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਿ 
ਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਾਬ ਦੇ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਸਜ਼ੰਦਗੀ ਸਿੱਚ ਤਕਨੌਲਜੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਰ ਕੇ ਨਿੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗਸਣਤ ਦੀਆਂ 
ਧਾਰਨਾਿਾਂ ਸਜਿੇਂ ਨੰਬਰਾਂ, ਸਗਣਤੀ, ਮਾਪ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਿਿੱਦੇ ਹਨ।

ਿਸਸਿਆ ਦੇ ਮੁਢਲ ੇਿਾਲਾਂ ਦਾ ਿਸਸਿਆ 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 ਦੁਭਾਸਿਆਈ ਿੇਵਾ

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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NSW ਦਾ ਸਿਸਿਆ ਸਿਭਾਗ

ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਾਲੀ 
ਿੰਚਾਰਕ ਬਣਨ ਦਾ 
ਮਤਲਬ ਹੈ:

ਮੁਢਲੀ ਸਿਸਖਆ ਬੱਚੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਣੇ 
ਿੁਣ ਕੇ ਿਮਝ ਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਉਹ ਿੁਦ ਆਪ ਕਹਾਣੀਆਂ 
ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਸਲਿ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਿਸਭਆਚਾਰਾਂ 
ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ 
ਸਿੱਚਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 
ਿਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਬੱਸਚਆ ਨੇ ਿੰਗੀਤ, ਰੋਲ ਪਲੇ, 
ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਨਤ੍ ਦੁਆਰਾ ਜੋ 
ਕੁੱਝ ਸਿਸਿਆ ਹੈ, ਉਿ ਨੰੂ 
ਿਾਂਝਾ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਸਕ ਉਹ 

ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਜ਼ੰਦਗੀ ਸਿੱਚ 
ਨੰਬਰ, ਸਗਣਤੀ ਅਤੇ ਮਾਪ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ

ਿਕੂਲ ਸਵੱਚ ਸਿਸਖਆ ਲੈਣੀ

ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਿਚਾਰਾਂ 
ਦਾ ਸਿਕਾਿ ਅਤੇ ਪ੍ਗਟਾਿਾ ਕਰ 
ਿਕਦੇ ਹਨ (ਸਿਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਅਤੇ ਗਸਣਤ)

ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਗਲਬਾਤ ਨੰੂ ਿੁਣ, 
ਬੋਲ, ਪੜ੍ ਅਤੇ ਸਲਿ ਿਕਦੇ ਹਨ 
(ਸਿਸ਼ਾਂ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗਸਣਤ)

ਸਿਸਦਆਥੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 
ਸਜ਼ੰਦਗੀ ਸਿੱਚ ਗਸਣਤ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ 
(ਸਿਸ਼ਾ: ਗਸਣਤ)

ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਦੂਸਜਆਂ ਨਾਲ 
ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕੂਲ ਅਤੇ 
ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਜ਼ੰਦਗੀ ਸਿੱਚ 
ਤਕਨੌਲਜੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਿਕਦੇ 
ਹਨ (ਸਿਸ਼ਾ: ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ 
ਕਮਯੂਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤਕਨੌਲਜੀ)
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