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ANAOKULU ÇOCUKLARI ÖĞRENMEYİ 
SEVİYOR 
 
Anaokulu nedir? 
Anaokulu, çocukların okula başlamadan gitmesi için hazırlanmış bir eğitim programıdır.  
Anaokulu eğitimi, yüksek öğrenimi tamamlamış öğretmenler tarafından verilmektedir. Çocuğunuz 
anaokulunda önemli beceriler geliştirecektir. Bu beceriler onu okula hazırlamaya yardımcı 
olacaktır.  

Anaokulu eğitimi çocuğum için neden önemlidir? 
Anaokuluna giden çocuklar, okuma, sayı sayma, sayıları tanımayı öğrenme ve problemlerin nasıl 
çözüleceği gibi gelecekteki tüm öğrenimlerinin temelini oluşturan beceriler geliştirirler. Çocuğunuz 
oyun yoluyla öğrenecektir. Araştırmalar, küçük çocuklar için en iyi öğretim yönteminin bu olduğunu 
göstermektedir. Çocuğunuz anaokulunda yeni arkadaşlar edinecek, kendine güven ve bağımsızlık 
kazanacaktır. 

Anaokulu programlarını kim sağlar? 
Anaokulu programları, tam gün bakım merkezlerinin çoğunda ve ayrıca bağımsız anaokulu 
hizmetlerinde mevcuttur. 

Çocuğum için en iyi anaokulunu nasıl seçerim? 
Anaokulunun devlet tarafından finanse edilen bir anaokulu olup olmadığını kontrol edin - 
anaokulunda "Finanse Edilen Anaokulu" sertifikasını arayın. 
Hükûmet, Ulusal Kalite Çerçevesi adı verilen bir sistem altında tüm anaokulu ve tam gün bakım 
hizmetlerinin kalitesini değerlendirir ve her hizmete bir kalite derecesi verir. Anaokulu hizmeti 
sağlayan tüm işletmeler, onlara verilen derecelendirmeleri göstermelidir. Bu işletmelerden hangi 
derecelendirmeyi aldıklarını size göstermelerini ya da söylemelerini isteyebilirsiniz. 
Sağlanacak hizmetin aileniz için uygun olduğundan emin olmanın en iyi yolu, bir tam gün bakım 
servisini ya da anaokulunu ziyaret etmek, etrafa göz atmak ve anaokulu programının çocuğunuza 
neler sunabileceğini anlamak için öğretmenlerle konuşmaktır. 

Çocuğum henüz İngilizce konuşamıyorsa ne olacak? 
Anaokulu öğretmenleri programa tüm çocukları dahil eder, bu nedenle İngilizce bilmeyen çocuklar 
diğerleriyle aynı oyun ve öğrenme fırsatlarına sahip olur. 
Bazı anaokullarında, çok az İngilizce konuşan ya da hiç konuşmayan çocuklara ek yardım 
sunabilecek iki dilli eğitimciler de olabilir. 

Anaokuluna gitmenin maliyeti nedir? 
Hükûmet, tüm çocukların okula gitmeden önceki yıl haftada 15 saat anaokuluna gitmeleri için 
finansman sağlar. Çoğu işletmeler, devlet finansmanına ek olarak bir ücret alır. 
Bazı aileler, ek ücretlerin maliyetine yardımcı olmak için indirim alabilirler, örneğin sağlık kartı ya 
da insani vizesi olan aileler. Daha fazla bilgi için anaokulu servisiyle konuşun. 
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Çocuğumu anaokuluna nasıl kaydettirebilirim? 
Çocuğunuzun hangi anaokuluna gitmesini istediğinizi biliyorsanız, kaydolması için onlarla iletişime 
geçebilirsiniz. Pek çok yerel belediyenin Anaokulu Merkezî Kayıt Programı vardır, bu nedenle 
bölgenizdeki bir anaokulu programına kaydolmak için yerel belediyenizle iletişime geçebilir ya da 
yerel anne ve çocuk sağlığı hemşirenize sorabilirsiniz.  
Anaokullarının çoğu, bir sonraki yıl için çocukların kaydını yıl ortasında yapar. Pek çok 
anaokulunun bekleme listesi vardır, bu nedenle tercih ettiğiniz anaokuluna gitme şansını en yüksek 
seviyede tutmak için çocuğunuzu mümkün olan en kısa sürede kaydettirmenizi tavsiye ederiz.  

 
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN 
Web siteleri 
Aileniz için uygun anaokulunu bulma konusunda tavsiye alın: 
www.education.vic.gov.au/parents/childcare-kindergarten/Pages/default.aspx  
Bölgenizde anaokulu arayın: 
www.education.vic.gov.au/findaservice/Home.aspx  

 
Telefon 
Kuzeydoğu Victoria 1300 333 231 
Kuzeybatı Victoria 1300 338 691 
Güneydoğu Victoria 1300 338 738 
Güneybatı Victoria 1300 333 232 
 
Kendi dilinizde yardım almak için: 

• Ulusal Yazılı ve Sözlü Tercümanlık Hizmetini 131 450 numaralı telefondan arayın 

• Bölgenizin numarasını aramalarını isteyin (yukarıya bakın) 

• Tercüman hatta kalacak ve konuşmaları size tercüme edecektir. 
 

http://www.education.vic.gov.au/parents/childcare-kindergarten/Pages/default.aspx
http://www.education.vic.gov.au/findaservice/Home.aspx
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