اطﻔﺎل ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﯾﺎدﮔﯾری ھﺳﺗﻧد
ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﭼﯾﺳت؟
ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ ﺑرای اطﻔﺎل ﻗﺑل از ﺷروع ﻣﮑﺗب اﺳت.
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺗوﺳط دارای ﻣدرک ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺗدرﯾس ﻣﯽ ﺷود .طﻔل ﺷﻣﺎ در ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻣﮭﻣﯽ را ﻣﯽ آﻣوزد ﮐﮫ در
آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺗن او ﺑرای ﻣﮑﺗب ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد

ﭼرا ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺑرای طﻔل ﻣن ﻣﮭم اﺳت؟
اطﻔﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﻣﯽ روﻧد ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎﯾﯽ را ﮐﺳب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس ھﻣﮫ ﯾﺎدﮔﯾری ھﺎی آﯾﻧده اﺳت ،ﻣﺎﻧﻧد ﺧواﻧدن  ،ﯾﺎدﮔرﻓﺗن،
ﺷﻣﺎر ﮐردن و ﺷﻧﺎﺧﺗن اﻋداد و ﻧﺣوه ﺣل ﻣﺷﮑﻼت .طﻔل ﺷﻣﺎ از طرﯾﻖ ﺑﺎزی ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن روش ﺑرای
آﻣوزش اطﻔﺎل ﺧردﺳﺎل ﺑﺎزی اﺳت .ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ در ﮐودﮐﺳﺗﺎن دوﺳﺗﺎن ﺟدﯾد ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد و اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس و اﺳﺗﻘﻼل ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐودﮐﺳﺗﺎن را اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد؟
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐودﮐﺳﺗﺎن در ﺑﯾﺷﺗر ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن در ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎی ﻣﺳﺗﻘل در دﺳﺗرس اﻧد.

ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﮐودﮐﺳﺗﺎن را ﺑرای طﻔل ﺧود اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧم؟
ﺧوب اﺳت ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾن ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﮐودﮐﺳﺗﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑودﺟﮫ دوﻟﺗﯽ ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ  -ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ
‘" ’Funded Kindergartenﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺑودﺟﮫ داده ﺷده" در اﯾن ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷﯾد.
دوﻟدت ﮐﯾﻔﯾت ھﻣﮫ ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ و ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ را ﺗﺣت ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ) National Quality Frameworkﭼﺎرﭼوب ﻣﻠﯽ
ﮐﯾﻔﯾت( ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ھر ﮐودﮐﺳﺗﺎن را از ﻧظر ﮐﯾﻔﯾت درﺟﮫ ﻣﯽ دھد .ھﻣﮫ ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ ﺑﺎﯾد درﺟﮫ ﺑﻧدی ﺧود را ﻧﺷﺎن ﺑدھﻧد .ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد از ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎن دھد ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﮐدام درﺟﮫ را درﯾﺎﻓت ﮐرده اﺳت.
ﺑﮭﺗرﯾن راه ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از ﻣﻧﺎﺳب ﺑودن ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺑرای ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ ﺑﺎزدﯾد از ﯾﮏ ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ ﯾﺎ ﮐودﮐﺳﺗﺎن اﺳت ،ﺑﮫ
اطراف ﺧود ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد و ﺑرای درک آﻧﭼﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ طﻔل ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ دھد ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻣﺎن ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.

اﮔر طﻔل ﻣن ھﻧوز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧد ،ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷود؟
ﻣرﺑﯾﺎن ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﻣﮫ اطﻔﺎل را ﺷﺎﻣل ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن اطﻔﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﻠد ﻧﯾﺳﺗﻧد ﻣﺎﻧﻧد دﯾﮕران ﻓرﺻت ﺑﺎزی و ﯾﺎدﮔﯾری را
دارﻧد.
ﺑﻌﺿﯽ از ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣرﺑﯾﺎن دوزﺑﺎﻧﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑرای اطﻔﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﮐم ﺑﻠد ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ ھﯾﭻ
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﻠد ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﻣﮏ ﺑﯾﺷﺗری اراﺋﮫ دھﻧد.

ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﭼﻘدر ﺧرچ دارد؟
ﺣﮑوﻣت ﺑرای ھﻣﮫ اطﻔﺎل ﺑودﺟﮫ ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در ﺳﺎل ﻗﺑل از رﻓﺗن ﺑﮫ ﻣﮑﺗب 15 ،ﺳﺎﻋت در ھﻔﺗﮫ ﺑﮫ ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺑروﻧد .اﮐﺛر
ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ ﻋﻼوه ﺑر ﮐﻣﮏ ﺣﮑوﻣت ﻓﯾس ﻧﯾز ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
ﺑﻌﺿﯽ از ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻓﯾس ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺧﺎﻧواده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرت ھﺎی
ﻣراﻗﺑت ﺻﺣﯽ ﯾﺎ وﯾزای ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ دارﻧد .ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﺧدﻣﺎت ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
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ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم طﻔل ﺧود را در ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧم؟
اﮔر ﻣﯽ داﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐدام ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﻋﻼﻗﮫ دارﯾد ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑرود ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑرای ﺛﺑت ﻧﺎم ﺑﺎ آن ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﺑﺳﯾﺎری از
ﺷوراھﺎی ﻣﺣﻠﯽ دارای طرح ھﺎی ﺛﺑت ﻧﺎم در ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺳﺗﻧد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑرای ﺛﺑت ﻧﺎم در ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐودﮐﺳﺗﺎن در ﻣﻧطﻘﮫ
ﺗﺎن ،ﺑﺎ ﺷورای ﻣﺣﻠﯽ ﺗﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﯾﺎ از ﭘرﺳﺗﺎر ﺻﺣت ﻣﺎدر و طﻔل ﺧود ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﮕﯾرﯾد.
ﺑﯾﺷﺗر ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ در اواﺳط ﺳﺎل ﺑرای ﺳﺎل ﺑﻌد اطﻔﺎل را ﺛﺑت ﻧﺎم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ ﻟﯾﺳت اﻧﺗظﺎر دارﻧد ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮭﺗر
اﺳت طﻔل ﺧود را ھرﭼﮫ زودﺗر ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﭼﺎﻧس را ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﺟﺎ در ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﻣطﻠوب ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر
وﺑﺳﺎﯾت
در ﻣورد ﯾﺎﻓﺗن ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای طﻔل ﺧود ﻣﺷوره ﺑﮕﯾرﯾد:
www.education.vic.gov.au/parents/childcare-kindergarten/Pages/default.aspx
ﺑرای ﮐودﮐﺳﺗﺎن در ﻣﻧطﻘﮫ ﺧود ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد:
www.education.vic.gov.au/findaservice/Home.aspx

ﺗﻠﻔون
ﺷﻣﺎل ﺷرﻗﯽ وﯾﮑﺗورﯾﺎ

1300 333 231

ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ وﯾﮑﺗورﯾﺎ

1300 338 691

ﺟﻧوب ﺷرﻗﯽ وﯾﮑﺗورﯾﺎ

1300 338 738

ﺟﻧوب ﻏرﺑﯽ وﯾﮑﺗورﯾﺎ

1300 333 232

ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺧود ﺗﺎن:

• از طرﯾﻖ ﺷﻣﺎره  131 450ﺑﺎ ﺧدﻣﺎت ﻣﻠﯽ ﺗرﺟﻣﮫ ﮐﺗﺑﯽ و ﺷﻔﺎھﯽ ) (TISﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد
• از آﻧﮭﺎ ﺑﺧواھﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﻣﻧطﻘﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد )ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد(
• آﻧﮭﺎ در ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔوﻧﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد و ﺗرﺟﻣﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
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