ﮐودﮐﺎن ﮐودﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﯾﺎدﮔﯾری ھﺳﺗﻧد
ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﭼﯾﺳت؟
ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ ﺑرای ﮐودﮐﺎن اﺳت ﭘﯾش از آن ﮐﮫ ﻣدرﺳﮫ را آﻏﺎز ﮐﻧﻧد.
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻣﻌﻠﻣﯾﻧﯽ ﺗدرﯾس ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣدرک داﻧﺷﮕﺎھﯽ دارﻧد .ﻓرزﻧدﺗﺎن در ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻣﮭﻣﯽ را ﭘﯾدا ﻣﯽ
ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ آﻣﺎدﮔﯽ او ﺑرای ﻣدرﺳﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.

ﺑﮫ ﭼﮫ دﻟﯾل ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺑرای ﻓرزﻧدم ﻣﮭم اﺳت؟
ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﻣﯽ روﻧد ﻣﮭﺎرت ھﺎﯾﯽ را ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﺳﺎس ﺗﻣﺎﻣﯽ ﯾﺎدﮔﯾری ھﺎی آﯾﻧده آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﺧواﻧدن ،ﯾﺎدﮔﯾری ﺷﻣﺎرش
و ﺷﻧﺎﺧﺗن اﻋداد و ﻧﺣوه ﺣل ﻣﺷﮑﻼت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻓرزﻧد ﺗﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزی ﯾﺎد ﻣﯾﮕﯾرد و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﺎزی ﺑﮭﺗرﯾن راه ﺑرای آﻣوزش
ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن ﮐم ﺳن و ﺳﺎل اﺳت .ﻓرزﻧدﺗﺎن در ﮐودﮐﺳﺗﺎن دوﺳﺗﺎن ﺟدﯾدی ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد و اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس و اﺳﺗﻘﻼل ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐودﮐﺳﺗﺎن را اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد؟
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐودﮐﺳﺗﺎن در ﺑﯾﺷﺗر ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت از ﮐودک در طول روز و ھﻣﭼﻧﯾن ﺧدﻣﺎت ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﻣﺳﺗﻘل ﻣوﺟود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﮐودﮐﺳﺗﺎن را ﺑرای ﻓرزﻧدم اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧم؟
ﻓﮑر ﺧوﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد آﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺑودﺟﮫ دوﻟﺗﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود ﯾﺎ ﺧﯾر  -ﺑر روی ﮔواھﯽ ﻣرﮐز ﮐﮫ در ﻣﻌرض
ﻧﻣﺎﯾش اﺳت ،ﺑدﻧﺑﺎل ﻋﺑﺎرت "ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺑودﺟﮫ دوﻟﺗﯽ" ) (Funde Kindergartenﺑﺎﺷﯾد.
دوﻟت ﮐﯾﻔﯾت ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ و ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت از ﮐودک در طول روز را ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﭼﺎرﭼوب ﮐﯾﻔﯾت ﻣﻠﯽ
) (National Quality Frameworkﮐﻧﺗرل ﮐرده و ﺑﮫ ھر ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت ،رﺗﺑﮫ ای از ﻧظر ﮐﯾﻔﯾت ﻣﯽ دھد .ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﯾد
رﺗﺑﮫ ﺷﺎن را در ﻣﻌرض ﻧﻣﺎﯾش ﻗرار ﺑدھﻧد .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ رﺗﺑﮫ ای را ﮐﮫ درﯾﺎﻓت ﮐرده اﻧد ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎن داده ﯾﺎ
ﺑﮕوﯾﻧد.
ﺑﮭﺗرﯾن راه ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾﻧﮑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑرای ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺎﺳب اﺳت ،آن اﺳت ﮐﮫ از ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت از ﮐودک در طول روز
ﯾﺎ ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﯾد ،ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ اطراف ﮐرده و ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺷوﯾد ﭼﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐودﮐﺳﺗﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن اراﺋﮫ ﻣﯽ
دھﻧد.

اﮔر ﻓرزﻧدم ھﻧوز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧد ،ﭼطور ﻣﯽ ﺷود؟
ﻣﻌﻠﻣﯾن ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐودﮐﺎن را در ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﻧظر ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ھﻣﺎن ﻓرﺻت
ھﺎی ﺑﺎزی و ﯾﺎدﮔﯾری را ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر ﮐودﮐﺎن دارﻧد.
ﺑرﺧﯽ ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣرﺑﯾﺎن دوزﺑﺎﻧﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﮐﻣﮏ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﮐودﮐﺎﻧﯽ اراﺋﮫ دھﻧد ﮐﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﮐم
ﺻﺣﺑت ﮐرده ﯾﺎ اﺻﻼ ﺻﺣﺑت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

ھزﯾﻧﮫ ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﭼﻘدر اﺳت؟
دوﻟت ﺑرای ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐودﮐﺎن اﯾن ﺑودﺟﮫ را ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ در ﺳﺎل ﭘﯾش از ﻣدرﺳﮫ 15 ،ﺳﺎﻋت در ھﻔﺗﮫ ﺑﮫ ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺑروﻧد .اﻏﻠب ﺧدﻣﺎت
ھزﯾﻧﮫ ای را ﻋﻼوه ﺑر ﺑودﺟﮫ دوﻟﺗﯽ ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺑرﺧﯽ ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺗواﻧﻧد ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ای را ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد ،ﺑرای ﻣﺛﻼ ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرت
ﻣراﻗﺑت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ) (health careﯾﺎ وﯾزاھﺎی ﺑﺷر دوﺳﺗﺎﻧﮫ .ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﺧدﻣﺎت ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
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ﭼﮕوﻧﮫ ﻓرزﻧدم را در ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧم؟
اﮔر ﻣﯽ داﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑﮫ ﮐدام ﺧدﻣﺎت ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺑرود ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺛﺑت ﻧﺎم ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﺑﺳﯾﺎری از ﺷوراھﺎی
ﻣﺣﻠﯽ طرح ھﺎی ﺛﺑت ﻧﺎم ﻣرﮐزی ﺑرای ﮐودﮐﺳﺗﺎن دارﻧد ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺷورای ﻣﺣﻠﯽ ﺗﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﺗﺎ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐودﮐﺳﺗﺎن در
ﻣﺣﻠﮫ ﺗﺎن ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧﯾد ﯾﺎ از ﭘرﺳﺗﺎر ﺳﻼﻣت ﻣﺎدر و ﮐودک ﻣﺣﻠﯽ ﺗﺎن ﺳوال ﮐﻧﯾد.
ﺑﯾﺷﺗر ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ در اواﺳط ﺳﺎل ،ﮐودﮐﺎن را ﺑرای ﺳﺎل ﺑﻌد ﺛﺑت ﻧﺎم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ ﻟﯾﺳت اﻧﺗظﺎر دارﻧد ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل
ﻓﮑر ﺧوﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ھر ﭼﮫ زودﺗر ﻓرزﻧدﺗﺎن را ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﺎﻧس را ﺑرای اﻣﮑﺎن ﺛﺑت ﻧﺎم در ﮐودﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾد.

ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر
وب ﺳﺎﯾت ھﺎ
ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺧﺎﻧواده ﺗﺎن ﻣﺷﺎوره ﺑﮕﯾرﯾد:
www.education.vic.gov.au/parents/childcare-kindergarten/Pages/default.aspx
ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﮐودﮐﺳﺗﺎن در ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﺎن ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد:
www.education.vic.gov.au/findaservice/Home.aspx

ﺗﻠﻔن
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 ﺧودﺗﺎن:

• ﺑﺎ ﺧدﻣﺎت ﺗرﺟﻣﮫ ﮐﺗﺑﯽ و ﺷﻔﺎھﯽ ﻣﻠﯽ )) (National Translating and Interpreting Service (TISﺑﮫ ﺷﻣﺎره
 131450ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد
• از آﻧﮭﺎ ﺑﺧواھﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﻣﻧطﻘﮫ ﺷﻣﺎ ) ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد( ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد
• آﻧﮭﺎ روی ﺧط ﻣﺎﻧده و ﺗرﺟﻣﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
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