
 دوره آمادگی
 متام وقت

برای اطالعات در باره ی دوره ی آمادگی متام وقت

با ناحیه آموزش و پرورش خود به نشانی اینترنتی زیر متاس 
 بگیرید

http://www.bced.gov.bc.ca/schools/bcmap.htm
یا با مقام مسئول مدارس خصوصی به نشانی زیر متاس 

بگیرید
 http://www.bced.gov.bc.ca/apps/imcl/imclWeb/ 

IndSchoolAuthority.do 
برای اطالعات بیشتر در باره ی مراقبتهای دبستانی به نشانی 

 زیر بروید
http://childcareinfo.gov.bc.ca/childcaresearch/

search.aspx
برای اطالعات بیشتر در باره ی یادگیری مقدماتی

http://www.bced.gov.bc.ca/early_learning/full_day_ 
kindergarten.htm

در بریتیش کلمبیا، فرزند من از چه سنی می تواند 
به دوره آمادگی برود؟

شما می توانید در همان سالی که فرزندتان به پنج سالگی 
می رسد نام او را برای دوره آمادگی بنویسید.

آیا فرزندم آمادگی دارد که متام وقت در دوره آمادگی 
شرکت کند؟

هر کودکی دارای سطح و سرعت پرورشی خاص خود 
می باشد. در خصوص چگونگی تسهیل دوران گذار فرزندتان 

به دوره ی آمادگی و برای آسودگی خیال خودتان، با مدیر 
مدرسه،  یا آموزگار دوره آمادگی صحبت کنید.

دوره ی آمادگی متام وقت فرصتی عالی 
است تا شالوده ای قوی برای یک عمر 

یادگیری بنا نهاده شود.

آغاز دوره آمادگی زمانی 
هیجان انگیز برای کودکان 

و خانواده های آنهاست.

Full Day Kindergarten [Persian]



دوره آمادگی متام وقت
وزارت آموزش و پرورش در سال 2010  برگزاری دوره   •
آمادگی متام روز را به شکل مرحله ای در یک دوره ی 

زمانی دو ساله در سراسر بریتیش کلمبیا شروع کرد. 
دوره ی آمادگی متام روز اکنون برای همه کودکان پنج 

ساله واجد شرایط در سطح استان موجود است.
یادگیری متام روز با پیشرفت در خواندن و یادگیری   •

 محاسبه، گذار آرام به کالس اول، و تعداد باالتر 
 فارغ التحصیلی از مراکز آموزش دانشگاهی 

مرتبط است.
دوره  آمادگی متام وقت به آموزگاران امکان می دهد تا   •
مزایای دوره آمادگی متام وقتبه دانش آموزان خود توجه فردی بیشتری نشان دهند.

برای فرزند شما

فرصت بیشتر برای یادگیری از طریق بازی.  •
معاشرت و روابط بیشتتر با کودکان دیگر برای پرورش   •
مهارتهای اجتماعی-عاطفی و احترام به نفس مثبت.

دسترسی بیشتر به لوازم و وسایل آموزشی برای کمک به   •
پرورش مهارتهای سوادآموزی.

وجود زمان بیشتر برای آموزگاران به منظور برآورده کردن   •
نیازهای کودکان.

رفت و آمد کمتر در طول روز.  •
فعالیتهای بیشتر به طور فردی یا در گروههای کوچک.  •

برای والدین

پیوند محکمتر با مدرسه ی فرزندتان.  •
اطمینان و اعتماد نسبت به برنامه ی آموزشی فرزندتان.  •

فرصتی برای بر عهده گرفنت نقشی فعالتر در آموزش رسمی   •
فرزندتان.

مزیت اقتصادی چنانچه هزینه ی مهد کودک فرزندتان   • 
کاهش  یابد.

تعادل بیشتر میان کار و زندگی، فراهم منودن فرصت بیشتر   •
برای کار یا مطالعه ی والدین.

کودکان به طور طبیعی از قدرت 
یادگیری برخوردارند، سرشار از 
 شگفتی و کنجکاوی در باره ی 

جهان خویش هستند.

بنا نهادن شالوده ی زندگی
پژوهشها نشان می دهد که یک برنامه آمادگی   •

بازی-محور به کودکان کمک می کند تا در مدرسه 
و زندگی موفق شوند.

جتربه های سالهای آغازین کودکی به عادتهای   •
یادگیری آینده شکل می دهند.

بازی کردن باعث تقویت پرورش 
سالم جسمی، اجتماعی، 

عاطفی، زبانی و ادراکی می شود.

 کودکان از راه بازی جهان خود
 را درک می کنند.


