
 

 

WHAT IS 4 YEAR OLD KINDERGARTEN/ PRESCHOOL?  

 

 

ਕ ਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱ  ਕਿਕਦਅ  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 

ਹੈ ਜੋ ਅਕਿਆਪ੍  ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਕਿੱਿ ਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਜਸ 

 ੋਲ ਐਜੂ ੇਸ਼ਨ (ਕਸੱਕਿਆ) ਕਿੱਿ ਕਡਗਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂਿੰ   ਈ ਿਾਰ 

ਪ੍ਰੀਸ ੂਲ ਿੀ  ਕਹਿੰਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਕ  ਬੱਿੇ ਸ ੂਲ ਸ਼ੁਰੂ 

 ਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਾਲ ਕਿੱਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂਿੰ  
4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
 

ਕ ਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ ੂਲ ਟਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਕਦਨਾਂ 

ਅਤੇ ਸਕਮਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ 15 ਘਿੰ ਕਟਆਂ ਲਈ  ਿੰਮ  ਰਦੇ ਹਨ।  
 

ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਮ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੇਿਾ ਤੇ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਹੋ 

ਸ ਦੀ ਹੈ। ਸੇਿਾ ਮੁਫਤ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ  ੋਲ ਕਸਹਤ ਸਿੰਭਾਲ  ਾਰਡ 

ਅਤ/ੇਜਾਂ ਕਨਸ਼ਕਿਤ ਿੀਜ਼ੇ ਹਨ।  
 

ਕਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਕ ਿੱ ਚ ਕੀ ਹ ਿੰ ਦਾ ਹੈ? 
ਕ ਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਅਕਿਆਪ੍  ਬੱਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤ ੇਰੱੁਿੀਆਂ ਨੂਿੰ  
ਪੂ੍ਰਾ  ਰਨ ਲਈ ਕਿਕਦਅ  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ  ਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਬੱਕਿਆਂ ਨੂਿੰ   ਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਮੌ ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ  ਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  

ਕਸੱਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂਿੰ  ਕਿ ਕਸਤ  ਰਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿੋਜ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤ ੇ

ਕਮਲਣ-ਜੁਲਣ ਦੇ ਅਿਸਰਾਂ ਕਿੱਿ ਮਦਦ  ਰਦਾ ਹੈ। 
 

ਕ ਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਕਿਿੇ ਬੱਿੇ ਿੋਣਾਂ  ਰਨ ਅਤ ੇਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਲਈ 

ਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂਿੰ   ਰਨ ਿਾਸਤ ੇਸੁਤਿੰ ਤਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਫੈਸਲੇ 

ਲੈਣ ਅਤੇ ਜ਼ੁਿੰ ਮੇਿਾਰ ਬਣਨ ਕਿੱਿ ਮਦਦ  ਰਦਾ ਹੈ।  
 

ਬੱਿੇ ਬਲੌ  ਬਣਾ ੇ, ਸਮੱਕਸਆਿਾਂ ਹੱਲ  ਰ ੇ ਅਤ ੇਿੇਡਾਂ ਿੇਡਣ 

ਰਾਹੀਂ ਸਿੰ ਕਿਆਿਾਂ ਅਤ ੇਸਿੰ ਕਿਆ ਦੀਆਂ ਿਾਰਨਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਕਸੱਿਦੇ ਹਨ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਬੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਕਪ੍ਆਂ ਲਈ ਕ ਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਕਿੱਿ ਦੋਸਤੀਆਂ 
ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। 

 

ਕ ਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਕਿੱਿ ਬੱਿੇ ਗਰੱੁਪ੍ ਅਤ ੇਕਿਅ ਤੀਗਤ 

ਗਤੀਕਿਿੀਆਂ  ਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਅਤ ੇਇ ੱਠੇ  ਿੰ ਮ  ਰਨਾ 

ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਸੁਤਿੰ ਤਰ ਰੂਪ੍ ਕਿੱਿ ਕ ਿੇਂ  ਿੰਮ  ਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ 

ਕਸੱਿਦ ੇਹਨ।  

 

ਸਾਰੇ ਸੱਕਭਆਿਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੱਕਿਆਂ ਅਤ ੇਮਾਕਪ੍ਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ।  
 

ਬੱਿੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ, ਸੁਣ ੇ, ਗਾ  ੇ, ਪ੍ੜਹ ੇ ਅਤ ੇ ਹਾਣੀਆਂ 

ਸਾਂਝੀਆ ਂ ਰ ੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕਸੱਿਦੇ ਹਨ।  
  

 

PUNJABI 

4 ਸਾਲ ਦਾ ਕਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ/ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਕੀ ਹ?ੈ 
 



 

 

WHAT IS 4 YEAR OLD KINDERGARTEN/ PRESCHOOL?  

 

 

 

ਬੱਿੇ ਆਨਿੰ ਦ ਮਾਨਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਕ ਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਕਿਿੇ ਸਨੈ ਸ ਅਤ ੇਦੁਪ੍ਕਹਰ ਦਾ 

ਿਾਣਾ ਕਲਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਿੰ ਦਰੁਸਤ ਿਾਣ-ਪ੍ਾਣ ਅਤ ੇਆਪ੍ਣੇ ਲਿੰ ਿਬਾ ਸ, ਡੱਕਬਆਂ 

ਅਤ ੇਪੈ੍ਕ ਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕ ਿੇਂ ਪ੍ਰਬਿੰ ਿ  ਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਕਸੱਿਦ ੇਹਨ। ਉਹ ਕਮਲਣ-ਜੁਲਣ ਨੂਿੰ  
ਕਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਿਦ ੇਅਤ ੇਕਸੱਿਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਇਨਹ ਾਂ ਸਕਮਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ  ਰਦ ੇ

ਹਨ। 
 

ਕ ਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਕਿਿੇ  ਮਕਰਆਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ (ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ) 

ਗਤੀਕਿਿੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਿੁਸਤ ਰਕਹਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਕਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣਗੇ। 
ਬੱਕਿਆਂ ਨੂਿੰ  ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਸੱਿਦੇ ਹਨ।  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਕਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਦ ੇਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ? 
ਬੱਿੇ ਸ ੂਲ ਕਿੱਿ ਬੇਹਤਰ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਸਿੰ ਭਲਣਗੇ। ਉਹ ਗਰੱੁਪ੍ ਕਿੱਿ ਰਕਹਣਾ ਕਸੱਿਦ ੇਹਨ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਦ ੇਹਨ, ਉਹ ਆਤਮ-

ਕਿਸ਼ਿਾਸ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ-ਆਪ੍ ਨੂਿੰ  ਜ਼ਾਹਰ  ਰਨਾ ਕਸੱਿਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਿਾਤਾਿਰਨ ਕਿੱਿ ਆਰਾਮਦੇਹ ਮਕਹਸੂਸ 

 ਰਨਾ ਕਸੱਿਦੇ ਹਨ। 
 

ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਨੂਿੰ  ਸਕਲੂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਕੀ ਕਸਿੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ਿੰ ਦੀ ਹੈ? 

- ਿੱਕਡਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿੰਗਣ ਲਈ ਆਰਾਮਦੇਹ ਅਤੇ ਆਤਮਕਿਸ਼ਿਾਸੀ ਹੋਣਾ  

- ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਲਈ ਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂਿੰ   ਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ  

- ਸਾਰੇ ਕਦਨ ਦੀਆਂ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਕਨਿੱਤਨੇਮਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਮਝਣਾ ਅਤ ੇਕਸੱਿਣਾ  

- ਦੂਸਕਰਆਂ ਨੂਿੰ  ਸਿੀ ਾਰ  ਰਨਾ ਅਤੇ ਕਸੱਿਣਾ ਕ  ਮੱਤ-ਭੇਦ ਠੀ  ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ  

- ਬੈਠਣ ਅਤ ੇਗਤੀਕਿਿੀਆਂ ਅਤੇ  ਿੰਮਾਂ ਉਪ੍ਰ ਕਿਆਨ  ੇਂਦਕਰਤ  ਰਨ ਨੂਿੰ  ਕਸੱਿਣਾ  

- ਨਿੀਂਆਂ ਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂਿੰ   ਰਨ ਦੀ  ੋਕਸ਼ਸ਼  ਰਨ ਕਿੱਿ ਿਿੰ ਗਾ ਮਕਹਸੂਸ  ਰਨਾ  
- ਰਿਨਾਤਕਮ  ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕਿਿਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ  ਰਨ ਕਿੱਿ ਿਿੰਗਾ ਮਕਹਸੂਸ  ਰਨਾ 

 

ਮੈਨੂਿੰ  ਹੋਰ ਕਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਕਥੋਂ ਕਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?  
ਦਾਿਲਾ ਫਾਰਮ ਕ ਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ  ੋਲ ਉਪ੍ਲੱਬਿ ਹਨ। 
ਕਜਆਦਾ ਜਾਣ ਾਰੀ ਲਈ Moreland ਕਸਟੀ  ਾਉਂਕਸਲ ਨਾਲ 9240 2271 ਤੇ 
ਸਿੰ ਪ੍ਰ   ਰੋ. ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ੍ਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਉਪ੍ਲੱਬਿ  ਰਿਾ ਸ ਦੇ ਹਾਂ। 

 


