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 أطفال الروضة یحبّون التعلّم
 

 ما ھي روضة األطفال؟
 روضة األطفال ھي برنامج تثقیفي لألطفال قبل أن یبدأوا المدرسة. 

یقوم معلّمون مؤھلون یحملون شھادات بتدریس برامج الروضة. وفي روضة األطفال، یطّور طفلكم مھارات مھّمة تساعده في اإلستعداد 
 للمدرسة. 

 لماذا برنامج الروضة مھّم لطفلي؟
لى مثل القراءة وتعلّم العّد والتعّرف عیطّور األطفال الذین یذھبون إلى الروضة المھارات التي تشّكل األساس لكّل ما یتعلّمونھ في المستقبل، 

األرقام وكیفیة حل المشاكل. وسوف یتعلّم طفلكم من خالل اللعب، حیث أظھرت األبحاث أن اللعب یشّكل أفضل طریقة لتعلیم األطفال 
 الصغار. وفي روضة األطفال، سوف یكّون طفلكم صداقات جدیدة ویبني ثقتھ واستقاللیتھ.

 روضة األطفال؟من الذي یقّدم برامج 
 تتوفّر برامج روضة األطفال في معظم مراكز الرعایة النھاریة الطویلة وأیضاً في خدمات روضة األطفال المستقلّة.

 كیف أختار الروضة األفضل لطفلي؟
" (روضة أطفال Funded Kindergartenابحثوا عن شھادة " -تحقّقوا عّما إذا كانت الخدمة توفّر خدمات روضة أطفال تمّولھا الحكومة 

 ممّولة) التي یتّم عرضھا في موقع الخدمة.
تقیّم الحكومة جودة جمیع خدمات روضة األطفال والرعایة النھاریة الطویلة بموجب نظام یُسّمى إطار الجودة الوطني وتعطي كل خدمة 

ركم من الخدمة أن تُریكم التصنیف، أو تخب تصنیفاً للجودة. ویجب أن تعرض جمیع الخدمات التصنیف الذي حصلت علیھ. یمكنكم أن تطلبوا
 بالتصنیف الذي حصلت علیھ.

دّث حأفضل طریقة للتأكد من أن الخدمة مناسبة لعائلتكم ھي زیارة خدمة الرعایة النھاریة الطویلة أو روضة األطفال، وإلقاء نظرة علیھا والت
 إلى المعلّمین لفھم ما یمكن أن یقّدمھ برنامج الروضة لطفلكم.

 ذا لو كان طفلي ال یستطیع التحّدث باللغة اإلنجلیزیة بَعد؟ما
ثل میقوم معلمو الروضة بإشراك جمیع األطفال في البرنامج، حتى تسنح الفرصة لألطفال الذین ال یتحّدثون باللغة اإلنجلیزیة للعب والتعلّم 

 اآلخرین.

لغتَین یمكنھم تقدیم مساعدة إضافیة لألطفال الذین یتحّدثون اإلنجلیزیة وقد یكون ھناك أیضاً معلّمون لدى بعض ریاض األطفال یتحّدثون 
 بعض الشيء أو ال یتحّدثون اإلنجلیزیة على اإلطالق.

 كم تبلغ تكلفة االلتحاق بروضة األطفال؟
تسبق ذھابھم للمدرسة. ساعة في مراكز روضة األطفال في األسبوع، في السنة التي  15توفّر الحكومة التمویل لجمیع األطفال لحضور 

 وتفرض معظم الخدمات رسوماً إضافیة على التمویل الحكومي.

قد تتمّكن بعض العائالت، مثل تلك التي لدیھا بطاقات رعایة صحیة أو تأشیرات إنسانیة، من الحصول على إعانة مالیة للمساعدة في تكلفة 
 ى المزید من المعلومات.الرسوم اإلضافیة. تحّدثوا إلى خدمة روضة األطفال للحصول عل
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 كیف أسّجل طفلي في روضة األطفال؟
إذا كنتم تعرفون أي روضة أطفال تریدون أن یلتحق بھا طفلكم، یمكنكم االتصال بھا للتسجیل. لدى العدید من المجالس البلدیة المحلیة 

 للتسجیل في برنامج روضة األطفال في منطقتكممخططات تسجیل مركزیة لروضة األطفال، لذلك یمكنكم االتصال بالمجلس البلدي المحلي 
 أو یمكنكم سؤال ممرضة صحة األم والطفل المحلیة. 

، رتقوم معظم ریاض األطفال بتسجیل األطفال في منتصف العام لاللتحاق بھا في العام الذي یلیھ. ولدى العدید من ریاض األطفال لوائح انتظا
 مكن للحصول على أفضل فرصة لاللتحاق بالمكان الذي تفّضلونھ. لذا من الجیّد تسجیل طفلكم في أقرب وقت م

 
 اكتشفوا المزید
 مواقع إلكترونیة

 احصلوا على المشورة حول العثور على روضة أطفال مناسبة لعائلتكم:
ucation.vic.gov.au/parents/childcarewww.ed-kindergarten/Pages/default.aspx  

 ابحثوا عن روضة اطفال في منطقتكم:
www.education.vic.gov.au/findaservice/Home.aspx  

 
 ھاتف

 1300 333 231  شمال شرق فیكتوریا
 1300 338 691  شمال غرب فیكتوریا
 1300 338 738 جنوب شرق فیكتوریا
 1300 333 232 جنوب غرب فیكتوریا

 
 للحصول على مساعدة بلغتكم:

 131 450على الرقم  (TIS) اتصلوا بالخدمة الوطنیة للترجمة الخطیة والشفھیة •
 أعاله)اطلبوا منھم االتصال بالرقم الُمخّصص لمنطقتكم (انظروا  •
 سیَبقى المترجم معكم على الخط ویترجم لكم. •
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