
 عمومی معلومات کے بارے میں نرسری

نرسری ابتدائی بچپن کے لئے ایک تعلیمی خدمت ہے جو بچوں کو دوسرے بچوں
کے ساتھ ملنے کا موقع فراہم کرتی ہے جن کے ساتھ وه تعلیمی اور سماجی نوعیت

 بانٹ سکتے ہیں۔ اور علم کو کے تجربات

جذباتی ، جسمانیبچو کو رہنمائی کی جگہ ہے جس میں ،بچوں کی  نرسری 
جسمیں بچوں کو کھیل کھود کے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے کی جاتی ہے نگہداشت 

ذریعے سکھایا جاتا ہے 

نرسری تعلیمی کام کے مقاصد

نرسری ایک ایسی جگہ ہے میں ماحول ، مواد، اور تجربہ کے ذریعے بچو ں کی
 اور ان کی رہنمائییا جاتا ہے انفرادی اور اجتماعی نشوونما کے عمل کو فروغ د

۔ی جاتی ہے ک

کوکھیل کھود کے ذریعے اپنے اور دوسروں کے بارے میںنرسری میں ، بچوں 
۔معلومات حاصل کرنے کا تجربہ دیا جاتا ہے 

 رہنما اصول ہے جس کے ذریعےاچھا تعلیمی  ماحول اور اساتذه کا تجربہ وه 
 ہے۔ی جاتی  کی ضمانت دتربیت  سماجی کی  بچوں کے نرسری 

بچو ں تشکیل دی گئی ہے ، جو کمیونٹی تعلیمی پراجیکٹ کے ذریعہ ایک تعلیمی
 کرتیترقی میں مدد  والدین کے  اشتراک  میں بچوں کی نشوونما اوراور ان کے

ہے۔

تعلیمی منصوبے کے بنیادی اصول



:باہمی شناخت کی  فرق کی اہمیت کو جاننا اورسمجھنا

کے درمیان کو فروغ دینا؛ مختلف شناخت تعلق رابطے اورساتھدوسروں کے 
روابط اور رواداری قائم کرنا 

:تعلق اور محرکاتبچوں کا 

بچوں کے خود اور دوسرے کے بارے میں جانکاری اور خود اعتمادی اور فیصلہ
کرنے کے صالحیت کو اجاگر کرنا ۔

:کھلے ماحول اور قدرتی وسائل کے ساتھ تعلیم دینا

 جس میں ماحولیاتی جذباتکے عوامل   بیرونی ماحول کو جاننا اور  ماحول قدرتی 
سے متعلق ، معاشرتی ، اظہار ، تخلیقی  مہارتوں کا اظہار اور ان میں اضافہ کیا

جاسکے۔

: اظہارذریعہزبانیں اور

 ، اداکاری ،مصوری  موسیقی  ،فن مہارتوں کی نشوونما کے لئےاور ادبی  تخلیقی 
جیسے ذرائع اظہار کی تربیت اور نشونما کی جاتی ہے 


