ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪੀ-ਸਕੂਲ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ
ਅਤੇ
ਪਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ।
ਇਸ ਿਕਤਾਬਚੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਇਰਲ" ਡ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ"ਟ ਪਿਰਵਾਰ% ਨੂੰ ਪੀ-ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਹਨ% ਸੇਵਾਵ% ਦੀ
ਵਰਤ( ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜ( ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨ% ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨ% ਸੇਵਾਵ% ਦੇ ਵੱਖਵੱਖ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਵ- ਿਕ ਪੀ-ਸਕੂਲ, ਪਲੇ ਗਰੁੱਪ, ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ, ਮੋਨਟੇਸਰੀ ਅਤੇ ਨਾਇਓਨਰਾ (naíonra) ਅਤੇ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ 3 – 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵ% ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਕਤਾਬਚੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਿਹੱਸਾ ਆਇਰਲ" ਡ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ
ਦੇ ਪਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਤ% ਜੋ ਇਸ ਬਦਲੀ ਿਵੱਚ ਇਮੀਗ"ਟ ਪਿਰਵਾਰ% ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕੇ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵੱਚ ਸੱਚਮੁਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਭਿਰਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦ( ਉਹ ਆਪਣੇ
ਬਾਰੇ, ਦੂਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨ% ਦੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ।
ਿਜਹੜੇ ਮਾਪੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪੜ7ਾਈ ਦੇ ਇਸ ਸਫਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ
ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ, ਪੀ-ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਤ( ਦੂਰ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਸੰ ਗਿਠਤ/ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪੜ7ਾਈ ਦੇ
ਮਾਹੌਲ ਿਵੱਚ ਸਮੂਹ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੀ-ਸਕੂਲ ਸੇਵਾਵ% ਪੀ-ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ 3.5 ਘੰ ਿਟਆਂ ਤਕ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਇਰਲ" ਡ ਿਵੱਚ ਕਈ ਪੀ-ਸਕੂਲ ਸੇਵਾਵ% ਕੋਲ ਖੇਡ, ਿਜਸ ਨੂੰ 'ਸੁਤੰਤਰ' ਖੇਡ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ%ਦਾ ਹੈ, 'ਤੇ
ਅਧਾਰਤ ਪੋਗਰਾਮ ਹੈ।
ਖੋਜ ਤ( ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਿਕ ਖੇਡ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਨ7% ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਰਾਹ? ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਗਟਾਉਣ ਦੇ
ਲੋ ੜ?ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹ? ਿਮਲਦੇ ਹਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰ ਿਵਕਿਸਤ ਨਾ
ਕਰ ਸਕਣ।
ਭਾਗ ਇੱਕ:
ਇੱਕ: ਪੀ-ਸਕੂਲ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ
ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਚੰ ਗੀ ਕੁਆਿਲਟੀ ਦੀ ਪੀ-ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਈ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫ਼ਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਤਰ7% ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਨ7% ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮਾਜਕ, ਬੌਿਧਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰ ਧੀ ਅਤੇ
ਸਰੀਰਕ ਿਵਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੰ ਗਾ ਪੀ-ਸਕੂਲ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨ% ਿਵੱਚ( ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਕ ਿਵਕਾਸ
ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਵੱਿਡਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਣਾ-ਜੁਲਣਾ ਅਤੇ ਦੁਿਜਆਂ ਨਾਲ ਆਦਰ ਭਿਰਆ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ:
•

ਮਸਤੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਨਵ- ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣੇ

•

ਦੁਿਜਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ% ਸ%ਝੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਦੂਿਜਆਂ ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸਿਹਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਦਾ
ਿਹੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਿਵਵਸਿਥਤ ਹੋਣਾ

ਬੌਿਧਕ ਿਵਕਾਸ
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ਬੱਚੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਕੇ, ਸਮੱਿਸਆਵ% ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਗਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ
ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ:
•

ਚੋਣ% ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਸੱਖਣਾ

•

ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਸ ਕਰਨਾ

•

ਗਿਣਤ ਅਤੇ ਰੀਿਡੰ ਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੁਨਰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨB

•

ਖੁਦ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਿਸੱਖਣਾ; ਸਮਾਨਤਾਵ% ਅਤੇ ਅੰ ਤਰ

ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਵਕਾਸ
ਬੱਚੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵ% ਬਾਰੇ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ:
•

ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ% ਤ( ਦੂਰ ਸਮ% ਿਬਤਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿਵਵਸਿਥਤ ਹੋਣਾ

•

ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਦਦ ਦੇ ਹੁਨਰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨB

•

ਰੁਨੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤ( ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ

ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰ ਧੀ ਿਵਕਾਸ
ਿਜਵ--ਿਜਵ- ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰ ਧੀ ਹੁਨਰ ਿਵਕਿਸਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ%, ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ%, ਅਤੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱਚ ਵਾਕ% ਦੀ
ਵਰਤ( ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ:
•

ਸੁਣਨ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੀਿਡੰ ਗ ਅਤੇ ਰਾਈਿਟੰ ਗ ਦੇ ਹੁਨਰ ਿਸੱਖਣੇ

•

ਗੱਲਬਾਤ ਿਵੱਚ ਗੈਰ ਮੌਿਖਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ( ਕਰਨੀ ਿਸੱਖਣੀ

•

ਿਸੱਖਣਾ ਿਕ ਸ਼ਬਦ% ਦੀ ਵਰਤ( ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਨੂੰ ਿਕਵ- ਪਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ

•

ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅੰ ਗੇਜ਼ੀ ਿਸੱਖਣੀ

ਸਰੀਰਕ ਿਵਕਾਸ
ਿਜਵ--ਿਜਵ- ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਵ- ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ:
•

ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਹਰਕਤ% 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਿਨਯੰ ਤਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ

•

ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਚੁਸਤੀ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨੀ

ਪੀ-ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨ% ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵ% ਲਈ ਪਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ
ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਦ( ਬੱਚੇ ਪੀ-ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਜ%ਦੇ ਹਨ ਤ% ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨ% ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ- ਿਕ:
•

ਦੁਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਮਲਣਾ, ਸੰ ਪਰਕ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਲੰਕ ਬਣਾਉਣੇ

•

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱਚ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨੀ

•

ਕੰ ਮ, ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ

ਪੀ-ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅੰ ਗੇਜ਼ੀ ਿਸੱਖਣੀ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਿਜਨ7% ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੀ-ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੜਾਵ% ਿਵੱਚ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨ% ਪੜਾਵ% ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਨਵ? ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ

•

ਗੈਰ ਮੌਿਖਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ(, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਿਸਰ ਿਹਲਾ ਕੇ ਹ% ਕਰਨਾ, Dਗਲੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਿਸਰ
ਿਹਲਾ ਕੇ ਮਨ7% ਕਰਨਾ, ਛੂਹਣਾ ਅਤੇ ਅੱਖ% ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ

•

ਮੌਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਜਦ( ਬੱਚੇ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹ? ਕਰਦੇ ਹਨ - ਬੱਚੇ ਨਵ? ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ
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•

ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ% ਅਤੇ ਵਾਕ%ਸ਼% ਦੀ ਵਰਤ(, ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਕਸਮ ਦੀ ਖੇਡ

•

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਬਦ%, ਵਾਕ%ਸ਼% ਅਤੇ ਪਸ਼ਨ% ਦੀ ਵਰਤ(

•

ਸਬੰ ਧਤ ਮਤਲਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸ਼ਬਦ% ਦੀ ਵਰਤ(, ਅਜੇ ਵੀ ਿਵਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਖੋਜ ਿਦਖਾDਦੀ ਹੈ ਿਕ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ/ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਿਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲਣਾ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕDਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।
(Supporting Identity, Diversity and Language in the Early Years (ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ%ਲ% ਿਵੱਚ ਪਛਾਣ,
ਿਵਿਭੰ ਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ), 2000, Siraj-Blatchford and P.Clarke)
ਕੋਈ ਪੀ-ਸਕੂਲ ਲੱਭਣਾ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ-ਸਕੂਲ% ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ( ਪਿਹਲ% ਹੈਲਥ ਸਰਿਵਸ ਐਗਜ਼ੀਿਕਉਿਟਵ (HSE) ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵ% ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਨਯਮ% ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਜਨ7% ਅਧੀਨ
ਂ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਿਵਸ ਦੁਆਰਾ ਜ%ਚ ਕੀਤੀ ਜ%ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ? ਆਪਣੇ
ਉਹਨ% ਦੀ HSE ਪੀ-ਸਕੂਲ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਐਡ
ਸਥਾਨਕ ਿਸਟੀ/ਕਾDਟੀ ਦੀ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਕਮੇਟੀ (ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ) ਤ( ਜ% ਪੀ-ਸਕੂਲ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ
ਂ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਿਵਸ ਤ( HSE ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀ-ਸਕੂਲ% ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ
ਐਡ
ਅੰ ਦਰ ਸੇਵਾਵ% ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫ਼ੀਸ% ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਜ% ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੀ-ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ
ਮ"ਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ
ਪੀਸਕੂਲ ਜ% ਸਥਾਨਕ ਿਸਟੀ/ਕਾDਿਸਲ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਕੁਆਿਲਟੀ
ਸਥਾਿਪਤ ਿਨਯਮ ਿਜਨ7% ਦੀ ਪੀ-ਸਕੂਲ ਸੇਵਾਵ% ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਚੰ ਗੀ
ਕੁਆਿਲਟੀ ਦਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾDਦੇ ਹਨ।
ਂ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਿਵਸ ਦੁਆਰਾ ਪੀ-ਸਕੂਲ ਸੇਵਾਵ% ਦੀ ਜ%ਚ ਕੀਤੀ ਜ%ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
HSE ਦੀ ਪੀ-ਸਕੂਲ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਐਡ
ਉਹਨ% ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਨਯਮ% ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Síolta - ਬਚਪਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਆਿਲਟੀ ਢ%ਚਾ (National Quality Framework for
Early Childhood Education) ਅਤੇ
Aistear, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਪਾਠਕਮ ਲਈ ਢ%ਚਾ (Early Childhood Curriculum Framework) ਨਵੀਆਂ
ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾDਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਕੁਆਿਲਟੀ ਦੀਆਂ ਪੀ-ਸਕੂਲ ਸੇਵਾਵ% ਿਮਲਣ।
ਇਹ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਬੰ ਧ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਿਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ7% ਵੱਲ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਜ%ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਿਵਿਭੰ ਨਤਾ
ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਸਬੰ ਧੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ (Diversity and Equality Guidelines for Childcare Providers),
2006 ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੀ-ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸਮਰਥਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਲੋ ੜ% ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ% ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਜ% ਕੁਝ ਸੇਵਾਵ% ਿਵੱਚ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤ% ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਲੋ ੜ% ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਿਜਵ- ਿਕ ਬਹੁ-ਸੰ ਵੇਦੀ ਕਮਰਾ।
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ਖਾਸ ਲੋ ੜ% ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ% ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਲਈ ਕਲੇ ਅਰ ਿਚਲਡਨਜ਼ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਜ% ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ
ਿਡਸਏਿਬਿਲਟੀ ਸਰਿਵਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਪੀ-ਸਕੂਲ ਕੈਲੰਡਰ
ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀ-ਸਕੂਲ ਵਰ7ਾ ਸਤੰ ਬਰ ਤ( ਜੂਨ ਤਕ 38 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਪੂਰੇ
ਸਾਲ ਲਈ 50 ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਇਮਰੀ ਸਕੁਲ ਿਵੱਚ ਬਦਲੀ ਕਰਨੀ
ਪਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ
ਆਇਰਲ" ਡ ਿਵੱਚ ਪਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਛੇ ਸਾਲ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਅਤੇ
ਪੰ ਜ ਸਾਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਭੇਜਣਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਅੱਠ ਸਾਲ% ਲਈ ਪਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਜ%ਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ ਆਇਰਲ" ਡ ਿਵੱਚ ਨਵ% ਹੈ, ਭਾਵ- ਸ਼ਰਣ ਮੰ ਗ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਿਰਫਊਜੀ ਹੋਵੋ ਜ% ਮਾਈਗ"ਟ ਕਾਮੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਉਹੀ ਹੱਕ ਹਨ ਜੋ ਆਇਰਲ" ਡ ਿਵੱਚ ਜਨਮੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਹਨ।
ਆਇਰਲ" ਡ ਿਵੱਚ ਪਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ
ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਨਹ? ਜ%ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲ' ਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਿਕਸਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਿਤਆ ਜ%ਦਾ
ਹੈ।
ਪਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਬੱਚਾ ਿਜਸ ਪਿਹਲੀ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੂਿਨਅਰ ਇਨਫ"ਟਸ ਿਕਹਾ ਜ%ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤ(
ਬਾਅਦ ਆDਦੀਆਂ ਹਨ:
•

ਸੀਿਨਅਰ ਇਨਫ"ਟਸ

•

ਪਿਹਲੀ ਕਲਾਸ

•

ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ

•

ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ

•

ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ

•

ਪੰ ਜਵੀ ਕਲਾਸ

•

ਛੇਵ? ਕਲਾਸ

ਇਨਫ"ਟਸ ਕਲਾਸ% ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਤ( ਦੁਪਿਹਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 4 ਤ( 4.5 ਘੰ ਟੇ ਤਕ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਸਤਾਿਵਤ ਿਮਤੀ ਤ( ਪਿਹਲ% ਸਮ%
ਰਿਹੰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰ ਦ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਾਇਮਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ%
ਆਇਰਲ" ਡ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮ% ਦੀ ਪਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨ% ਸਕੂਲ% ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਫੰ ਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ( ਿਦੱਤਾ ਜ%ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਚਰਚ ਅਥਾਿਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜ%ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਵ- ਿਕ ਰੋਮਨ ਕੈਥਿਲਕ
ਅਤੇ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਆਇਰਲ" ਡ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸੰ ਪਰਦਾ ਸਕੂਲ (ਿਜਵ- ਿਕ ਐਜੂਕੇਟ ਸਕੂਲ) ਅਤੇ ਆਇਿਰਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕੂਲ
(Gael Scoileanna)। ਇਸ ਸਮ- (2010) ਆਇਰਲ" ਡ ਿਵੱਚ ਦੋ ਮੁਸਿਲਮ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜੋ ਡਬਿਲਨ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹਨ।
ਕੁਝ ਖੇਤਰ% ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥਤਾਵ% ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹਨ ਿਜਨ7% ਨੂੰ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ' ਿਕਹਾ ਜ%ਦਾ
ਹੈ।
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ਿਜਨ7% ਸਕੂਲ% ਨੂੰ ਧਾਰਿਮਕ ਸਮੂਹ% ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜ%ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ%/ਧਰਮ% ਤ( ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ
ਜਾ ਰਹੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ7ੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਕੁਝ ਸਥਾਨ% 'ਤੇ ਉਹਨ% ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਨ7% ਦਾ
ਧਰਮ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਕਈ ਸਕੂਲ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜ% ਓਪਨ ਡੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ% ਜੋ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣ ਸਕਣ
ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਣ ਿਕ ਇਹ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਿਹਨਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਇਸਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ? ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੋਈ ਪਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜ% ਖਾਸ ਸਕੂਲ ਲੱਭਣਾ
ਂ ਸਿਕਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ% ਦੀ ਸੂਚੀ
ਿਡਪਾਰਟਮ"ਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਡ
ਹੈ। www.education.ie/home ਦੇਖੋ ਜ% 01 8896400 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
ਪਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤ% ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬ% ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਗ%ਟ% ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਤ( ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰ ਗੋ।
ਸਕੂਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲ% ਦੇ ਹੋਮਵਰਕ ਜ% ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਕਲੱਬ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਾਵ% ਹਨ ਿਕ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤ( ਚੰ ਗੀ ਤਰ7% ਨਾਲ
ਮਦਦ ਿਕਵ- ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ% ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਿਧਆਪਕ% ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਇੱਕ ਪੜ7ਾਈ ਿਵੱਚ ਸਮਰਥਨ/ਸੋਤ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕਮ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੁਹਨ% ਨੂੰ ਪੂਰਕ (ਵਾਧੂ) ਪੜ7ਾਈ ਦੇ ਸਮ- ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਧੂ ਪੜ7ਾਈ ਿਵੱਚ ਸਮਰਥਨ ਅਿਧਆਪਕ (ਲਰਿਨੰਗ ਸਪੋਰਟ ਟੀਚਰ) ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜ%ਦੀ ਹੈ।
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋ ੜ% ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਅਸਮਰਥਤਾਵ% ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੁਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਜ% ਫੁਲ-ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋ ੜ% ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵੱਿਦਅਕ ਲੋ ੜ% ਦੇ ਪਬੰਧਕ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵੱਿਦਅਕ ਲੋ ੜ% ਦੇ ਪਬੰਧਕ% ਦੀ ਸੂਚੀ ਨQਸ਼ਨਲ ਕਾDਿਸਲ ਫ਼ਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.ncse.ie
'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ
ਸਕੂਲੀ ਵਰ7ਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਤੰ ਬਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਿਵੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਿਕਸਮਸ, ਈਸਟਰ, ਿਮਡ ਟਰਮ
ਬੇਕ, ਬ"ਕ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਟੇਿਨੰਗ ਦੇ ਿਦਨ% ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੰ ਦ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਕੂਲ% ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤ% ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ
ਚੋਣ% ਲਈ ਵੀ ਵਰਿਤਆ ਜ%ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ% ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬੰ ਦ ਰਿਹਣਗੇ।
ਉਪਯੋਗੀ ਸੰ ਪਰਕ
-

ਕਲੇ ਅਰ ਕਾDਟੀ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਕਮੇਟੀ (ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ
ਭਾਲ ਕਮੇਟੀ)
ੀ), 1 Kilrush Road, Ennis, Co. Clare. ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ:
(065) 6864862, ਈਮੇਲ: info@clarechildcare.ie ਵੈਬਸਾਈਟ: www.clarechildcare.ie

-

ਕਲੇ ਅਰ ਿਚਲਡਨਜ਼ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ (ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵ%)
ਾਵ%), Lifford Road, Ennis, Co.Clare. ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: (065)
6863500, ਈਮੇਲ: ceis@mailh.hse.ie

Hindi

-

ਕਲੇ ਅਰ ਇਮੀਗਟ
" ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ (ਇਮੀਗਟ
" % ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਮੂਹ), Unit 13, Carmody St Business Park
Carmody St, Ennis, Co. Clare, ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ: Orla Ní Eilí, ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: (065) 6822026
ਫ਼ੈਕਸ: (065) 6822017, ਈਮੇਲ: cisc@eircom.net

-

ਿਚਲਡਨਜ਼ ਰਾਈਟਸ ਅਲਾਇੰ ਸ (ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਹੱਕ% ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ), 4 Upper Mount Street, Dublin 2. ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ:

-

(01) 6629400, ਈਮੇਲ: info@childrensrights.ie ਵੈਬਸਾਈਟ: www.childrensrights.ie
ਂ ਸਿਕਲਜ਼ (ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ% ਦਾ ਿਵਭਾਗ)
ਿਡਪਾਰਟਮ"ਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕਸ਼
ੇ ਨ ਐਡ
ਿਵਭਾਗ), Head Office, Marlborough

-

EDENN, (Equality and Diversity in Early Childhood National Network) (ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਿਵੱਚ

Street, Dublin 1. ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: (01) 8896400, ਵੈਬਸਾਈਟ: www.education.ie/home
ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਿਵਿਭੰ ਨਤਾ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨQਟਵਰਕ) – ਕੋਲੇਟ ਮੁਰੇ (Colette Murray) ਨਾਲ 0872976823 'ਤੇ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
-

ਐਜੂਕਟ
ੇ ਟੁਗਦ
ੈ ਰ (ਿਮਲ ਕੇ ਪੜ7ਾਓ)
ਓ), ਪੂਰੇ ਆਇਰਲ" ਡ ਿਵੱਚ ਐਜੂਕੇਟ ਟੁਗੈਦਰ ਸਕੂਲ% ਅਤੇ ਐਸੋਿਸਏਸ਼ਨ% ਦੀ ਪਿਤਿਨਧ
ਸੰ ਗਠਨ। H8a Centrepoint, Oak Drive, Dublin 12. ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: (01) 429 2500, ਈਮੇਲ:
info@educatetogether.ie ਵੈਬਸਾਈਟ: www.educatetogether.ie

-

ਇਕਵੈਿਲਟੀ ਅਥਾਿਰਟੀ (ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਅਥਾਿਰਟੀ)
ਅਥਾਿਰਟੀ), 2 Clonmel Street, Dublin 2. ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: LoCall 1890 245
545/ 01 4173333, ਈਮੇਲ: info@equality.ie ਵੈਬਸਾਈਟ: www.equality.ie

-

Forbairt Naíonraí Teoranta, 7 Cearnróg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2. ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: (01)

-

6398442, ਈਮੇਲ: forbairtnaionrai@eircom.net
Gaelscoileanna Teo, Halla Naomh Pádraig, Institiúid Oideachais, Marino
Ascaill Uí Ghríofa, Baile Átha Cliath 9. ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: (01) 8535195, ਈਮੇਲ: oifig@gaelscoileanna.ie
ਵੈਬਸਾਈਟ: www.gaelscoileanna.ie

-

-

ਹੈਲਥ ਸਰਿਵਸ ਐਗਜ਼ੀਿਕਉਿਟਵ ਵੈਸਟ,
ਟ ਪੀ-ਸਕੂਲ ਜ%ਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵ%,
ਾਵ% (ਕਲੇ ੂਰ ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਥ ਆਿਫ਼ਸ)
River House, Gort Road, Ennis, Co.Clare. ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: (065) 6863902, ਰਾਸ਼ਟਰੀ HSE ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ
ਲਾਈਨ
1850 241850
Irish Steiner Kindergarten Association, Cappaduff, Mountshannon, Co.Clare. ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: (061)
927944, ਈਮੇਲ: info@steinerireland.org ਵੈਬਸਾਈਟ: www.steiner.org

-

ਨQਸ਼ਨਲ ਕਾDਿਸਲ ਫ਼ਾਰ ਸਪੈਸ਼ਕ ਐਜੂਕਸ਼
ੇ ਨ (ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਸਲ)
ਲ), Mill Street, Meath. ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ:
(046) 948 6400, ਫੈਕਸ: (046) 948 6404, ਈਮੇਲ:info@ncse.ie ਵੈਬਸਾਈਠ: www.ncse.ie

-

ਨQਸ਼ਨਲ ਿਡਸਏਿਬਿਲਟੀ ਅਥਾਿਰਟੀ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਅਥਾਿਰਟੀ)
ਅਥਾਿਰਟੀ), 25 Clyde Road, Dublin 4. ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ:
(01) 6080400, ਈਮੇਲ: nda@nda.ie

-

ਬੱਿਚਆਮ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ% ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਲਈ ਿਮਿਨਸਟਰ ਦਾ ਆਿਫ਼ਸ,
ਆਿਫ਼ਸ Hawkins House, Dublin 2. ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: (01)
6354000 ਵੈਬਸਾਈਟ: www.omc.gov.ie

-

ਸ"ਟ ਿਨਕੋਲਸ ਮੋਨਟੈਸਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਆਇਰਲ" ਡ, Kingston House, 64 Patrick Street, Dun Laoghaire,
Co Dublin. ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: (01) 2805705, ਈਮੇਲ: info@montessoriireland.ie ਵੈਬਸਾਈਟ:
www.montessoriireland.ie/
ਸਾਰੀਆਂ ਕਾDਟੀ/
ਕਾDਟੀ/ਿਸਟੀ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ www.omc.gov.ie 'ਤੇ ਜਾਓ ਜ% 01 6354000
'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
ਇਹ ਿਕਤਾਬਚਾ ਕਲੇ ਅਰ ਕਾDਟੀ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
ਇਸ ਿਕਤਾਬਚੇ ਦੇ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਪਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਫੰ ਡ FÁS ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

Hindi

ਆਇਰਲ" ਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੰ ਡ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਨQਸ਼ਨਲ ਿਡਵੈਲਪਮ"ਟ ਪਲਾਨ 2007
2007--2013 ਦੇ ਤਿਹਤ

Hindi

