സ ി വർഷവും വർഷം ആർ. ഉം
നിങ്ങളുറട കുട്ടിയുറട നഴ്െ

ആദ്യകാല വിദ്യാഭ്യാസം

എന്റെ കുട്ടിക്ക്
ഒരു പ്രീ-സ്ക്കൂൾ
സ ി
അറെങ്കിൽ നഴ്െ
എങ്ങറന കറെത്ാം?

ആദ്യകാല വിദ്യാഭ്യാസത്തില ും (നഴ്സറികൾ) റിസപ്ഷനില ും (വർഷും ആർ.), ക ട്ടിികു െ
മിക്ക പഠനങ്ങു ും ന ക്ക ന്നത് കുിയിലൂെ ആണ്. ീച്ചർമാർ ക ട്ടിികു െ
സുംസാരശേഷിശയ ശ്പാത്സാഹിപ്പിക്ക ന്നതിനായി, ്കിയാത്മകമായ
്പവർത്തനങ്ങൾ, കുിയിലൂെ രൂപകൽപ്പന െെയ്ത െകാ ക്ക ും. ക ട്ടിികൾ ്പശ്നങ്ങൾ
പരിഹരിക്കാന ും, കാരയങ്ങൾ എങ്ങിെനയാണ് പരിഹരിക്കാൻ ശപാക ന്നെതന്ന് ആവ ന്ന
രീതിയിൽ പറഞ്ഞ പഠിക്ക ന്ന . കുിയിലൂെ യ ള്ള പഠനത്താൽ, ഒര വർഷും ഏകശദ്േും
ഏഴ മാസും വെര അധികും വര ന്ന പ ശരാഗതി ക ട്ടിികൾ
കകവരിക്ക ന്നതായി ഗശവഷണങ്ങൾ െതുിയിക്ക ന്ന ..

സ ി എങ്ങറന
അടുത്് ഒരു പ്രീ-സ്ക്കൂൾ അറെങ്കിൽ നഴ്െ
കറെത്ാം?
ഇുംഗ്ലണ് ും െവയിൽസ ും ഉൾെപ്പ
school place

ന്ന തലത്തിൽ െസർെ് െെയ്യാൻ: find a nursery

േിേ സുംരക്ഷണെത്തപ്പറ്റിയ ും ക ുംബങ്ങൾക്ക ള്ള ശസവനങ്ങെു
െൊല്ലിയ മ ള്ള വിവരങ്ങൾക്ക് : Hampshire FID information

പ്രീ-സ്ക്കൂളിന് ഫീസസാ മറ്റു ചിലവുകസളാ ഉസൊ?
ഇതിന്
എന്ത് വിലവരും?

എന്റെ കുട്ടിയുറട
ആദ്യകാല വികസനത്ിന്
അവറര സഹായിക്കാൻ
എനിക്ക് എന്തുറചയ്യാൻ കഴിയും?

രജിസ്റ്റർ െെയ്യെപ്പട്ടി ്പീ-സ്ൂക ു കുിൽ രണ്് വയസ്സ് മ തൽ ധനസഹായശത്താെ
നിങ്ങൾക്ക് ക ട്ടിികശു ശെർക്കാും (ശയാഗയതാ മാനദ്ണ്ഡും ബാധകമാണ്).
മൂന്ന് വയസ്സ് ്പായമായ എല്ലാ ക ട്ടിികൾക്ക ും ആഴ്ചയിൽ 15 മണിക്കൂർ സൗജനയ ്പീസ്ൂക ൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അർഹതയ ണ്്.കൂ തൽ വിവരങ്ങൾക്ക് Free Early
Education
നിങ്ങു െ ക ട്ടിിയ െ ഭ്ാഷാ കവദ്ഗ്്യും വികസിപ്പിക്കാന ും
പരിേീലിപ്പിക്കാന ും സഹായിക്ക ന്നതിന് കദ്നുംദ്ിന അന ഭ്വങ്ങൾ പരമാവധി
്പശയാജനെപ്പ ത്ത ക. അക്കങ്ങശുക്ക റിച്ച സുംസാരിക്ക വാന ും, എണ്ണാന ും
അവസരങ്ങൾ ഉണ്ാക്കിെകാ ക്ക ക. ഉദ്ാഹരണും: ശഷാപ്പിുംഗിന്
ശപാക ശപാൾ. പ്ലാസ്റ്റിക് ക പ്പികു ും പാ്തങ്ങു ും ഉപശയാഗിച്ച് ക ുിക്ക ും
സമയും മ ങ്ങിശപ്പാക ന്നത ും, െപാന്തിക്കി ക്ക ന്നത മായ വസ് ത ക്കെുപ്പറ്റി
കാണിച്ച െകാ ക്ക ക. ഉത്തരും ്പതീക്ഷിക്ക ന്ന ശൊദ്യങ്ങൾ ശൊദ്ിക്ക ക “എന്ത്
സുംഭ്വിക്ക െമന്ന് ശതാന ന്ന …?”ഉറങ്ങാൻ കി ക്ക ശപാൾ , ക ട്ടിികൾക്ക് െി്തങ്ങൾ
കാണിച്ച െകാ ത്ത ും വായിച്ച ും കഥകൾ പറഞ്ഞ െകാ ക്ക ക.
മലയാുത്തിശലാ ഇുംഗ്ലീഷിശലാ ഇത െെയ്യാവ ന്നതാണ്.
മാതാപിതാക്കൾക്ക് നല്ലശപാെല കകകാരയും െെയ്യാവ ന്ന ഏത ഭ്ാഷയ ും ആകാും.
കവവിധയമാർന്ന, നിറഞ്ഞ ഭ്ാഷാ സപശത്താെ സുംസാരിക്കെപ്പ ന്ന ക ട്ടിികൾ
കൂ തൽ പ ശരാഗതി കകവരിക്ക ന്ന െവന്ന് ഗശവഷണങ്ങൾ കാണിക്ക ന്ന .
ഭ്ാഷാ സുംഭ്ാഷണും നിറഞ്ഞ നിൽക്ക ന്ന വീ കുിൽ വുര ന്ന ക ട്ടിികൾ ഇത്
ലഭ്ിക്കാത്ത ക ട്ടിികെു അശപക്ഷിച്ച ഒര വർഷത്തിൽ 5 മാസെത്ത
അധികപ ശരാഗതി കകവരിക്കാറ ണ്്
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ട
ഹാുംപ്ഷ യർ, സൗത്താുംപ്ൺ
, ശപാർട്ടിസ്്മൗത് , ഐൽ ഓഫ് കവറ്റ്
എന്നിവി ങ്ങുിശലക്ക ള്ള സ്ൂക ു കൾ െസർച്ച് െെയ്യാൻ ഇവിെ ക്ലിക്ക്
െെയ്യ ക Search for a school in Hampshire

ഒരു സ്ൂക ൾ
എങ്ങറന കറെത്ാം?

സ്ൂക ൾ അഡ്്മിഷന നിങ്ങൾക്ക് ഓൺകലനായി അശപക്ഷിക്കാും, ക്ലിക്ക് Apply for a
school place online.
അശപക്ഷകൾ അയക്ക ശപാൾ , മ ൻ്ഗണനാ്കമത്തിൽ മൂന്ന് സ്ൂക ു കൾക്ക് ശപര്
നൽകണും. ഇൻഫന്റ് സ്ൂക ു കുിശലക്ക് റിസപ്ഷൻ, അഥവാ വർഷും ആർ മ തൽ
രണ്ാും വർഷും വെര മാ്തവ ും, ക്പമറി സ്ൂക ു കുിശലക്ക് വർഷും ആർ,
മ തൽ ആറാും വർഷും വെരയ മ ള്ള ക ട്ടിികൾക്ക് അശപക്ഷിക്കാും.
വർഷും ആർ, അഥവാ റിെസപ്ഷനിശലക്ക ജന വരിയിെല കട്ടി് ഓഫ് സമയത്തിന്
ശേഷും, കവകിയ ള്ള അശപക്ഷകൾക്ക് ക്ലിക്ക് Make a late application for a school place.

കുട്ടിക്ക് അസുഖം വരുകയാറെങ്കിൽ?

കുട്ടിക്ക് അസുഖം
വരുകയാറെങ്കിൽ
എന്ത് റചയ്യെം?

5 വയസ്സായത ും നിയമപരമായി നിർബന്ധിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ
ഏർെപ്പശ ണ്ത മായ ക ട്ടിികൾക്ക്, അസ ഖും മൂലും സ്ൂക ുിൽ ശപാകാനാവാെത
വന്നാൽ, അബ്െസന്റ ആക ന്ന ആദ്യ ദ്ിവസും തെന്ന സ്ൂക ുിെന
അറിയിശക്കണ്ത ണ്്. കൂ തൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് : What to do if your child is unwell
െെറിയ ജലശദ്ാഷങ്ങുാൽ ക ട്ടിികൾ സ്ൂക ുിൽ ശപാകാതിരിക്കര ത്. നിങ്ങു െ
ക ട്ടിിക്ക് ഛർദ്ദി ഉെണ്ങ്കിൽ, അവസാനമായി ഛർദ്ദിച്ചതിന് ശേഷും 48 മെിക്കൂർ
കഴിശഞ്ഞ സ്ൂക ുിൽ ശപാകാവൂ . മറ്റ് ക ട്ടിികൾക്ക് ശരാഗും പകരാതിരിക്കാനാണിത്
.ക ട്ടിികൾക്ക് ആശരാഗയപരമായ കാരണങ്ങുാൽ ദ്ീർഘകാലും സ്ൂക ുിൽ
ശപാകാനാവാെത വര കയാെണങ്കിൽ, ഇശതെച്ചാല്ലി സ്ൂക ു മായി
സുംസാരിശക്കണ്ത ണ്്.

EMTAS സഫാൺ ലലനുകൾ
എനിക്ക്
ആശരാെ ങ്കില ും
മലയാുത്തിൽ
സുംസാരിക്കണും

നിങ്ങു െ ക ട്ടിിയ െ വിദ്യാഭ്യാസെത്തക്ക റിച്ച ണ്ാവ ന്ന ആേങ്കകൾ
പങ്ക െവയ്ക്കാന ും, ശൊദ്യങ്ങൾ ശൊദ്ിക്കാന ും മലയാുും ശഫാൺ
ത ായവർക്കായിയ ും
കലന കൾ ലഭ്യമാണ്.അനയ ഭ്ാഷകൾ സുംസാരിക്കാൻ ്പാപ്ര
ഞാെു ബന്ധെപ്പ ാും. നിലവിെല ലഭ്യതയ്ക്കായി ഞങ്ങു െ െവബ്കസറ്റ്
സന്ദർേിക്ക ക.
•

•
െവബ്
ലിങ്ക കൾ

•
•

്പീ-സ്ൂക ൾ ക ട്ടിികു െ രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക ും റിസപ്ഷൻ അഥവാ വർഷും
ആർ. ക ട്ടിികു െ രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക ും EMTAS െവബ്കസറ്റിന്െറ ്പസക്ത
ഭ്ാഗങ്ങൾ
‘Bringing up your child bilingually’ ദ്വിഭ്ാഷാ്പാപ്്തരായി ക ട്ടിികെു എങ്ങിെന
വുർത്താും? മറ്റ ഭ്ാഷകുില ും ലഭ്യമാണ്
ത ാക്ക ന്നതിെന
National Literacy Trust ആദ്യകാല ബാലയും മ തൽ ദ്വിഭ്ാഷാ്പാപ്മ
പറ്റിയ ും കബലിുംഗവലിസും എന്നതിെന പറ്റിയ ും അറിയാൻ ശദ്േീയ സാക്ഷരതാ
് സ്റ്റ്
ബ ക്ക് ് സ്റ്റ് ‘Reading with your child’ നിങ്ങു െ ക ട്ടിിയ െ കൂെ വായിക്ക ക
എന്ന ലഘ ശലഖ. പല ഭ്ാഷകുിശലക്ക ും വിവർത്തനും െെയ്തത് Copyright © HCC 2020

