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پیامی برای خانوادهها
، كودكان به Cعت رشد مىكنند. بدن و مغز آنها در حال رشد  EFدر طول سالهای اوليه زند
* فرهنگها و جوامع متفاوت  ند. تجربيات كودكان در ب,+ +است و آنها از طريق بازی ياد مىگ

 Pاست و لذا بازیهای آنها ممكن است كه از جنبههای مختلف با يكديگر فرق داشته باشد، و
قدرت بازی در خوشحال كردن و تسخ+ فكر و قلب كودكان امری عمومى است.

بازی كودكان را تشويق مى كند كه در CاC زندEF آموزندگا\* كنجكاو، خZق و متعهد باشند. 
ه كشف، ارائه ايده و كنار آمدن با ايده ديگران، برقراری ارتباط با ديگران،  * +بازيها به كودكان انگ

ی از زمان كودF تا بزرگساP است.  +و تصور احتما_ت جديد را مىدهد. بازی پلتفرمى برای يادگ
ی است. در طول بازی كودكان كشف مىكنند، پرسش  +بازی يک محرک الهامبخش برای يادگ

امون و فهم آن استفاده مىكنند. +مىكنند و از احساسات خود برای تجربه دنيای پ

ی زودهنگام بريتيش كلمبيا: �از چارچوب يادگ�
* معلمان، مراقبتكنندگان اوليه و منبع دانش برای كودكان خود هستند.  «خانوادهها نخست,+

ی كودكان خود دارند.» +خانوادهها مهمترين نقش را در بهزيسd� و يادگ
(وزارت آموزش بريتيش كلمبيا، ۲۰۱۹، صفحه ۱۶).
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�در بريتيش كلمبيا، ما در يک مس+ آگاهانه برای فهم تاريخ مردم بومى و ساخت آيندهای به
برای كودكانمان قدم برمىداريم. ايجاد روابط دوستانه مبتd* بر مصالحه عموم مردم را دعوت 
ريزی كنند تا از اين طريق از تحصيZت و آموزش به� كودكان و  p\ مىكند كه روابط جديدی را

خانوادهها پشتيبا\* كنند.
همه خانوادهها ارزشها و باورها\+ دارند كه آنها را در مس+ انجام وظايفشان بهعنوان والدين 

كودک راهنما\+ مىكنند. بهعنوان يک بزرگسال مهم در زندEF فرزندتان، و يک فرد موثر در پرورش 
ات مثبd� را بر تمامى جامعه بگذاريد. اين كتابچه از ديدگاه و  +انسانها\+ دلسوز، شما مىتوانيد تاث

رويكردی در جوامع حمايت مىكند كه در آنها كودكان احساس مىكنند كه به رشد آنها اهميت 
ام  �داده مىشود، امنيت دارند و به فرهنگ خود متصل بوده و فارغ از نوع هويتشان، مورد اح

هستند.
* به كودكستان جلب كند،  اگر كودک شما مىتوانست اطمينان خاطر شما را برای رف,�

*ها\+ هستند كه ممكن بود از زبان او بشنويد... +مطالب اين كتابچه چ

ما با احرتام در کنار یکدیگر زندگی 

میکنیم و همراه با هم یاد میگیریم!



به خانوادهام،
� كرده بودم. حاال به من نگاه كنيد! وع به راه رفںى� �� ديروز بود، من تازه رس انگار همںى&

ی را خودم انجام دهم. من هر روز رشد مىكنم.  �وع كردهام كه كارهای هرچه بيش �C من
*ها\+ كه ما از زمان تولد من انجام دادهايم، به ما كمک كرده  +كودكستان خيz دور نيست! چ

است كه در اين روند رشد موفق باشيم.
يم. اين  +بياييد از اين كتابچه استفاده كنيم تا تمام كارها\+ كه انجام دادهايم را جشن بگ

*های جديدی را كشف كنيم:  +كتابچه به ما كمک خواهد كرد كه در مورد ۴ موضوع مختلف چ
امونم، راههای  +نيکبود )زندEF با كيفيت( و احساس تعلق من، تعامZت من با جهان پ
*ها\+ +برقراری ارتباط من، و احساس من در مورد هويت خودم. ما مىتوانيم به كشف چ

*ها\+ +* انجام مىدهم و يا چ +* ا_ن ن وع به انجام آنها مىكنم يا هم,+ �C دازيم كه من pب
كه به رشد من كمک مىكنند.

*ها\+ كه دوست دارم، كارها\+ كه خوب  +در اين كتابچه بخشها\+ وجود دارد كه من مىتوانم چ
*ها\+ كه برايم مهم هستند را يادداشت كنم. ما مى توانيم آن ها را برای  +انجام مىدهم، و چ

اک بگذاريم.  �* مىتوانيم آنها را با معلمان من به اش يادآوری به من نگه داريم و همچن,+
ين اطZعات را در مورد من داريد و  �خانواده من برايم بسيار مهم است! شما هميشه بيش

اک بگذارم. من هنگامى  �مىتوانيد به من كمک كنيد كه استعدادهای خودم را با ديگران به اش
كه احساس امنيت مىكنم و به من اهميت داده مىشود، رشد مىكنم. هنگامى كه افرادی را 
در اطراف من قرار مىدهيد كه به من عشق ورزيده و از من مراقبت مى كنند، شما به رشد و 
فت من كمک مىكنيد. با نزديك� شدن ما به دورهی كودكستان، دايره كسا\* كه به ما باور  پي��

دارند بزرگ� مىشود. ما مىتوانيم بخ�� از يک دايره ديگر باشيم: جامعه مدرسهمان.

کودکستان برای من مکانی است برای شگفتی، 
بازی و یادگیری.
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نیک بود و احساس تعلق من

این برای من به چه معنی است
* زيادی به من  * تعلق داش,� هنگامى كه بدانم F هستم و از كجا آمده ام، احساس نيک بود و همچن,+

*ها\+ كه  +*ها\+ كه شما در مورد خانواده مان، جا\+ كه از آن آمده ايم و چ +دست مى دهد. تمام آن چ
برای ما اهميت دارد به من ياد مى دهيد، به من كمک مى كند كه كيسd� خود را شكل دهم.

ی زودهنگام: �از چارچوب يادگ�
ی و كنجكاوی در مورد دنيای  +پرورش احساس نيک بود و تعلق كودكان را در فرايند يادگ

امونشان حمايت مى كند. اين احساس از طريق روابط متقابل با مردم و مكان ها\+ تقويت  +پ
مى شود كه هر كودک، هم از اين نظر كه خود او يک هديه است و هم به خاطر آنچه 
* به محيط \� واسطه شان،   اهدا مى كند، ارزشمند شمرده مى شود – احساس تعلق داش,�

ده تر ... با پرورش رابطه ای پاسخگومحور با بزرگسا_ن  �جوامعشان، فرهنگشان و جهان گس
و همسا_ن،  احساس خو\� به كودک دست داده و مى تواند در بهبود كيفيت زندEF در 
خانواده، جامعه و اجتماع خود مشاركت كند. در طى فرايند كشف قابليت ها به عنوان 

* كشف ارتباطات با محيط  عضوی از خانواده، دوستان، همفكران، شهروندان و همچن,+
امون، اين اعتماد به نفس برای كودكان نق�� حيا\� دارد.  + طبيعى پ

(وزارت آموزش بريتيش كلمبيا، ۲۰۱۹، صفحه ۶۷) 
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کارهایی که انجام میدهم، یا با حداکرث توانایی خودم، رشوع به انجام آنها کردهام:
مىتوانم هر از گاهى تو را ترک كنم.•
مىتوانم احساس خودم را به تو بگويم، و به احساسات ديگران اهميت مىدهم.•
در مورد كارها\+ كه خوب انجام مىدهم، هويت خودم و جا\+ كه از آن آمدهام، احساس •

غرور مىكنم.
م كه به طبيعت و زميd* كه بر روی آن زندEF مىكنيم اهميت دهم و از • +من دارم ياد مىگ

آن مراقبت كنم.
اک • �م كه با دوستانم بازی كنم، با ديگران كنار بيايم، با آنها به اش +من دارم ياد مىگ

بگذارم و نوبت را رعايت كنم.

بعضی از چیزهایی که میتوانند در رشدم به من کمک کنند:
من را بغل كنيد، در آغوش خود نگه داريد و به من كمک كنيد كه احساس مهم بودن و •

دوست داشته شدن داشته باشم.
ی خانواده ما را خاص مىكند.• * +يد و به من نشان دهيد كه چه چ +آيينهای خانوادEF را جشن بگ
راههای بيان احساساتم را به من آموزش دهيد و به من نشان دهيد كه احساساتم مهم •

هستند.
به من نشان دهيد كه چگونه حرفهايم و كارهايم بر ديگران اثر مى گذارد و به من كمک •

كنيد كه آدم مهربا\* باشم.
با من بازی كنيد و به من ياد دهيد كه چگونه مىتوانم نوبت را رعايت و در نوبت •

خودم بازی كنم.
نحوه مراقبت از حيوانات خان�E و گياهان را به من ياد دهيد.•
دازيد تا بتوانيم انواع مختلفى از غذاها را با هم • p* نان و غذا ب با من به پخ,�

امتحان كنيم.
به من كمک كنيد تا كارها را خودم انجام دهم - من نياز دارم كه تZش كنم، •

تZش كنم و دوباره تZش كنم.
احت كنم و در هنگام گرسن�E غذا بخورم.• �به من كمک كنيد كه در هنگام خست�E اس
ی را • * +مرا تشويق كنيد كه فعاليت های زيادی را امتحان كنم، تا بتوانم چ

كه دوست دارم و كاری كه خوب انجام مىدهم را پيدا كنم.
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محل زندگی من:

سن من:تاریخ تولد من:

دوست دارم که به این اسم صدایم کنند:

اسم من: 

داستان من- بیایید زندگی مرا جشن بگیریم ....
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این یک نقاشی یا عکس از من و خانواده ام است:
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تعامالت من با دنیای پیرامونم

این تعامالت چه مفهومی برای من دارند
*ها به احسا� از جهان و  +* تجربه در برقراری ارتباط با افراد، مكان ها، طبيعت و ديگر چ من با داش,�

*ها\+ را به من مى دهيد كه برای توانا  +معd* آن دست مى يابم. شما از طريق �ف وقت با من، آن چ
ی از ديگران و با ديگران هستم. +* و موفق بودن نياز دارم. من آماده يادگ بودن، مهارت داش,�

ی جدی  +هنگامى كه بزرگسا_ن به عZيق كودكان اهميت مى دهند، كودكان در امر يادگ
مى شوند. هرچه بزرگسا_ن بيش� به حرف های كودكان گوش دهند، كودكان بيش� در مورد 

تجربياتشان كنجكاو مى شوند. از آنجا\+ كه كودكان تمايل به تعجب و تفكر در مورد زندEF و 
*ها\+ كه توجه آنها  +معd* بخشيدن به آن دارند، بزرگسا_ن زندEF آنها مى توانند با توجه به چ

 را جلب مى كند، كنجكاوی آنها را تحريک كرده و از آن حمايت كنند.
(۲۰۱۰ ،F مک)
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کارهایی که میتوانم انجام دهم، یا با حداکرث توانایی خودم رشوع به انجام آنها 
کردهام: 
م.• +ی در مورد دنيايمان ياد بگ �*های بيش +من كنجكاوم و مىخواهم چ
من در حال مZقات با انسانهای جديد و پيدا كردن دوستان جديد هستم.•
من با تمام وجود، اعضای بدن و احساساتم به كشف مىپردازم.•
و\* بازی كنم.• +من دوست دارم در فضاهای داخz و ب
م، برقصم، دور خودم بچرخم و پنهان شوم.• pمن مىتوانم با_ بروم، بدوم، ب
ی كنم.• +من مىتوانم اشياء را مرتب كنم، بشمارم، مرتب كنم و اندازهگ
دازی خودم استفاده مىكنم و راههای جديدی را برای ايجاد كارهای مختلف • pمن از قوه خيال

امتحان مىكنم.

بعضی از چیزهایی که میتوانند در رشدم به من کمک کنند:
يد و امكان تجربه • �ون ب +طبيعت را به من نشان دهيد و مرا به پيادهروی و بازی در محيط ب

فصول را از اين طريق برای من فراهم آوريد- من دوست دارم بوی گلها را استشمام 
كنم، باران را حس كنم، علفها را لمس كنم و بر روی برف غلط بزنم.

به من كمک كنيد كه به آسمان با_ی Cم نگاه كنم و در مورد خورشيد، ابرها، ماه، و ستارگان •
م. +ياد بگ

مرا با افراد جديد ، مواد و مكانهای جديد آشنا كنيد.•
* شويد كه من در طول روز زمان و فضای كا�* برای تحرک جسما\* داشته باشم.• مطم,�
* مدرسه آيندهام را به من نشان دهيد.• های بازی و همچن,+ * محل پارکها و زم,+
مرا تشويق كنيد كه بازی لباس پوشيدن، نقش بازی كردن، نقا�� و بازی با خم+ بازی را •

امتحان كنم.
*ها\+ مانند دكمهها، جعبهها، چوب، سنگريزه • +به من كمک كنيد تا از تخيZتم برای بازی با چ

و پتو استفاده كنم.
* حل پازلها و ساخت اشيا بازی كنيد.• با من در ح,+
*های مختلف را به من نشان • +الگوها و روشهای مختلف برای جمعآوری و مرتب كردن چ

دهيد.
دازيد.• pدر طبيعت و با استفاده از آب، خاک، شن و سنگ به آزمايش و تجربه با من ب
سيد. • pاز من در مورد ايدههايم و آنچه كه به آن فكر مى كنم و انجام مىدهم، ب
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بیایید دنیای اطراف من را جشن بگیریم ....
محل مورد عالقه من برای کشف و بازی:

سوالی که من در مورد دنیا دارم:

بعضی از دوستان من:من در این کارها بسیار خوب هستم:
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این یک نقاشی یا عکس از چیزهایی است که من هنگام بیرون رفنت می بینم:
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روش های برقراری ارتباط من

این برای من به چه معنی است:
* روش ها\+  من دارم كشف مى كنم كه نظری دارم و اين نظر دارای اهميت است. من در حال ياد گرف,�

اک گذاری ايده ها و نيازهايم به راه های مختلف متعددی مى باشم، به خصوص هنگامى كه  �برای به  اش
ما با يكديگر بازی مى كنيم.

كودكان درست از زمان تولد از طريق صداها، سكوت، حركت، برقراری ارتباط چشمى، و از 
وع به برقراری ارتباط مى كنند. آن ها مشاهده مى كنند، تقليد مى كنند  �C طريق حركات بدن

ند كه ايده ها،  +و به شما – به عنوان مهم ترين معلمشان - گوش مى دهند. كودكان ياد مى گ
احساسات و تصورات و خيال پردازی هايشان را به روش های متعددی از جمله با صحبت 
، مجسمه سازی،  ، ريا�* * ی، نوش,� * +، بازی، رنگ آم ��كردن، تعريف كردن داستان، نقا
، رقص، موزيک، جنب وجوش، نقش بازی كردن، استفاده از فناوری و از طريق  * ساخ,�

 نمايش، كشف، بيان و منتقل كنند.
(ادواردز، گانديd* و ُفرَمن، ۲۰۱۲)
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کارهایی که میتوانم انجام دهم، یا با حداکرث توانایی خودم رشوع به انجام آنها 
کردهام:
م.• +من مىتوانم بيش از يک زبان را ياد بگ
من مىتوانم با زبان مادری خودم ارتباط برقرار كنم، و از آوازها و داستانهای •

سنd� لذت مىبرم.
من مىتوانم نوشتههای روی تصاوير و عZئم اطراف خودم را بخوانم.•
من عZقهمند به خواندن تصاوير و كلمات كتابها همراه با شما هستم.•
من تZش مىكنم كه از بع�* حروف و اعداد استفاده كنم (بهخصوص آنها كه در نام و در •

عدد سن من وجود دارند).
برقراری ارتباط من با ديگران بهحدی شفاف است كه آنها قادر به فهم مطالب گفته شده من •

مىباشند.
* ساختمان، خواندن، • ، ساخ,� ��ی، نقا * +من مىتوانم تفكرات و ايدههايم را از طريق رنگآم

اک بگذارم. �* داستان، با ديگران به اش رقص، و گف,�

بعضی از چیزهایی که میتوانند در رشد به من کمک کنند اینها 
هستند:
به داستانهای من گوش كنيد- من داستانهای زيادی برای تعريف كردن دارم.•
مىتوانند آنها\+ باشند كه ما بههمراه • �dودها حC وع به خواندن آواز كنيد- اين �C با من

يكديگر Cودهايم.
هر روز به زبان خودمان با من صحبت كنيد و برايم كتاب بخوانيد.•
از طريق تشويق من به بازی وانمود كردن به رشد قوه خيال و توانا\+ زبان من كمک كنيد.•
سيد و با عوض كردن من از شما در مورد نحوه • pاز من در مورد نحوه گذراندن روزم سوال ب

* كلمات جديد هستم. سم- من عاشق ياد گرف,� pگذراندن روزتان سوال ب
، و خلق با استفاده از ابزار و مواد • * ی، ساخ,� * +، رنگآم ��، نقا * منرا تشويق به نوش,�

مختلف بكنيد.
نحوه استفاده از فناوری را به من نشان دهيد و بهمن كمک كنيد كه محدوديتها\+•

را ايجاد كنم.
نحوه استفاده از فناوری بهروش مثبت را بهمن آموزش دهيد.•
فرصتها\+ را برايمان فراهم آوريد تا بهروشهای مختلف با خانواده و دوستان ارتباط برقرار •

كنيم.
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بیایید روش هایی که با آن ارتباط برقرار می کنیم را گرامی بداریم ....
زبان(هایی) که می توانم صحبت کنم و متوجه شوم:

شعر، آواز یا داستان مورد عالقه من:

هنگامی که می خواهم سکوت کنم، 
دوست دارم که:

هنگامی که می خواهم رس و صدا کنم، 
دوست دارم که:
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این یک نقاشی یا عکس از من است در هنگام بازی و یادگیری:
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احساس من از کسی که هستم

این چه معنایی برای من دارد
* مى دانم كه بخ�� از يک جامعه بزرگ تر هستم.  من نسبت به هويت خودم آگاه هستم، و همچن,+
وع به انديشيدن در اين مورد مى كنم كه چگونه ما مى توانيم دنيا را  �C ،شما در كنار خودم * با داش,�

به مكا\* به� تبديل كنيم.

هرچه بيش� به كودكان در مورد كيسd� خودشان و اين كه از كجا آمده اند آموزش دهيم، 
ند كه در ميان جوامع متك� با متانت و اعتماد به نفس حركت كنند و ما به  +بيش� ياد مى گ
دوستانه نزديک تر  ام، كنجكاوی، سهم بخ�� و احساسات ب�� �* دنيا\+ Cشار از اح ساخ,�

 مى شويم.
(پوليدو- توبياسن و گونزالز- منا، ۱۹۹۹) 

امون خودمان ارتباط دوباره  +ی به ما يادآور مى شود كه با دنيای طبيعى پ +بخ�� از اين يادگ
س مى شود و سZمت  �و\* موجب كاهش اس +برقرار كنيم. رشد همراه با بازی در فضاهای ب

جسما\* و روحى را ارتقا مى دهد، خZقيت را تحريک مى كند، و موجب عزت نفس شده و 
 مشاركت، همكاری و خودتنظيمى را تشويق مى كند.

(بZنشارد و بوكانان، ۲۰۱۱)
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کارهایی که میتوانم انجام دهم، یا با حداکرث توانایی خودم رشوع به انجام آنها 
کردهام:
ی در مورد فرهنگمان و بع�* از سنتها و جشنهايمان هستم.• +من در حال يادگ
من مىتوانم آوازها، شعرها و داستانهای مربوط به فرهنگ خودم را برای دوستانم بخوانم.•
مان برای آيندهمان هستم.• * ی اهميت مراقبت از زم,+ +من در حال يادگ
ا\� هستم كه در محل زندEF ما وجود • ی در مورد گياهان، حيوانات، و ح�� +من مشتاق يادگ

دارند.
من مىتوانم برای خانوادهام، دوستانم و جامعه مفيد باشم.•
* دارند و اين • م كه مردم عقايد متفاو\� در مورد دنيا و نحوه جشن گرف,� +من دارم ياد مىگ

مشكz ندارد.

بعضی از چیزهایی که میتوانند در رشدم به من کمک کنند:
* خارج از آن با من وقت بگذرانيد.• در مكانهای مختلف در داخل جامعهمان و همچن,+
يجات باغچه • * �* مراقبت از گلها يا س به من نحوه كاشت گياهان و همچن,+

را نشان دهيد.
* توليد كمپوست را ياد دهيد.• بهمن نحوه بازيافت و همچن,+
بهمن نشان دهيد كه چگونه مىتوانم مهربان، سخاوتمند، و مفيد برای خانوادهام، دوستانم •

و جامعهام باشم.
•+ام تاث EFم كه بر زند +به من راه ها\+ را برای انتخاب بدهيد و اجازه بدهيد تصميما\� بگ

داشته باشند.
* در مورد كودكا\*• با من كتابها\+ بخوانيد كه در مورد كودكان مشابه من هستند و همچن,+

هستند كه با من فرق دارند.
داستانها\+ در مورد اين كشور و تاريخ مردمان آن را برايم بخوانيد.•
*های • +يد. جاها\+ كه من مىتوانم چ �مرا به موزهها و پارکها و ديگر مكانهای عمومى ب

م.  +ی در مورد مردم، مكانها و تاريخ محz مطال�d ياد بگ �بيش
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بیایید خانواده مان را گرامی بداریم ....
افراد محبوب من:

استعداد یا هوشمندی ویژه من:

غذای مورد عالقه من: احساسی که امروز داشتم:
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این یک نقاشی یا عکس از چیزی است که برای خانواده ما اهمیت دارد:





هنگامی که به کودکستان میروم
ا\� در  +وع مدرسه يک تجربه جديد برای من و تمام خانوادهام است. ما مىتوانيم انتظار تغي �C

همهمان داشته باشيم. ممكن است كه كارهای جديدی داشته باشيم كه انجام دهيم، جاهای 
*ها\+ جديدی برای احساس كردن داشته باشيم. از آنجا\+ كه ممكن است  +، و چ * جديدی برای رف,�
ات عادت بكنيم، بياييد نسبت به يكديگر صبور و مهربان باشيم. +مد\� طول بكشد تا به اين تغي

* دليل ممكن است كه  *های جديد زيادی خواهد بود كه من ياد خواهم گرفت، به هم,+ +چ
* احساساتم  اک گذاش,� �احساسات جديد زيادی را تجربه كنم. من مىدانم كه در صورت به اش

با شما خطری مرا تهديد نمىكند. ممكن است برای شما سخت باشد كه در كودكستان با من 
نيستيد، وP نگران نباشيد، مشكz برای من پيش نمىآيد. در آنجا بزرگسا_ن ديگری هستند كه از 
من مراقبت خواهند كرد. هنگامى كه با هم باشيم داستانهايم را برای شما تعريف خواهم كرد.

* بازی، كارهای  *های جديدی در مورد مدرسه، كZس، زم,+ +هنگامى كه به كودكستان مىروم، چ
م كه كارهای جديد  +م. ياد مىگ +*های مربوط به مدرسه ياد مىگ +روزمره جديد و تمام چ

ی را برای خودم انجام دهم، كارها\+ مانند باز كردن ظرف غذای ناهار يا پوشيدن كت و  �بيش
* كودكان زيادی باشم و هنگامى كه به كمک نياز دارم  ژاكتم. ياد خواهم گرفت كه چگونه در ب,+
* ياد خواهم گرفت كه در كZس و مدرسهام كجا برای من مناسب است. در  كجا بروم. همچن,+

ابتدا ممكن است كه هنگامى كه به خانه مىآيم بهشدت خسته باشم.

پيدا كردن دوست و احساس اينكه بزرگسا_ن در مدرسه، من را مىشناسند، بهمن كمک مىكند كه 
احساس تعلق داشته باشم. ما بخ�� از جامعه مدرسه خواهيم بود. انسانهای جديد زيادی در 
مدرسه برای آشنا\+ وجود خواهد داشت، مانند معلمان، مديران و كارمندان مدرسه. آنها مدرسه 

را آماده مىكنند و فعاليتهای مفرح زيادی را برنامهريزی مىكنند تا من و دوستان جديدم را 
. اين بدين معd* است كه خيال خانوادهام مىتواند  * بشناسند. آنها آمادهاند و من هم همچن,+

ند، چرا كه اين تغي+ بسيار عاP خواهد بود. �راحت باشد و از اين تغي+ لذت ب

بفرمایید!



هنگامى كه به كودكستان مىروم هنگامى كه به كودكستان مىروم24 24

این تصویر را رنگ کنید:
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