
الخدمات الثنائية اللغة والترجمة
خدمة رياض األطفال الخاصة بطفلكم يمكنها الوصول إلى خدمة الترجمة 

المجانية للمساعدة في التحدث إليكم حول إحتياجاتكم وإحتياجات طفلكم عن 
طريق االتصال على الرقم 1955 9280.

يمكن لموظفي اإلستقرارا أيضاً مساعدة أسر الالجئين إليجاد برنامج رياض 
أطفال.

المزيد من المعلومات
لمزيد من المعلومات حول برامج رياض األطفال أو إعانة رسوم رياض 
 Department of Education and األطفال قوموا بزيارة موقع

www.education.vic.gov.au/childhood/ في Training
parents/kindergarten/Pages/fees.aspx أو اتصلوا بأقرب 

مكتب إقليمي إليكم. 

أرقام االتصاالت للمكتب اإلقليمي
المقسم الهاتفيالموقع المكتب اإلقليمي 

Benalla03 8392 9500شمال شرق فيكتوريا 

Glen Waverley03 8392 9300

Bendigo03 5440 3111شمال غرب فيكتوريا

Coburg03 9488 9488

Dandenong03 8765 5600جنوب شرق فيكتوريا

Moe03 5127 0400

Ballarat03 5337 8444جنوب غرب فيكتوريا 

Geelong03 5225 1000

Footscray03 8397 0300

 أُعدت من قبل:
Department of Education and Training 

 Treasury Place, East Melbourne ,2 
Melbourne 3002

© والية فيكتوريا آب/ أغسطس 2015

برامج مجانية لألطفال المؤهلين البالغين من 
العمر ثالث سنوات

 إذا كان طفلكم الذي عمره ثالث سنوات هو من السكان األصليين 
 وأو من جزر مضيق توريس أو تم دعمه من قبل حماية الطفل أو 

Child FIRST ، فإنه قد يكون مؤهال للحصول على مدة تصل إلى 15 
ساعة من برنامج رياض األطفال المجاني أو المنخفض التكلفة. لمزيد 

www.education.vic.gov.au/ من المعلومات، يرجى زيارة
childhood/parents/kindergarten/Pages/earlystart.

  aspx

منحة تمديد لبداية مبكرة لرياض األطفال
 Early Start( إذا تم تقييم طفلكم لبداية مبكرة لرياض األطفال

 Access to( أو الوصول إلى برنامج التعليم المبكر )Kindergarten
Early Learning( في العام السابق، قد تكونوا مؤهلين للحصول على منحة 

تمديد لبداية مبكرة لرياض األطفال. تنطبق منحة التمديد في الظروف التي 
تكون فيها إعانة رسوم رياض األطفال غير قابلة للتطبيق وتمّكن طفلكم من 

حضور برنامج رياض األطفال الممول مجاناً أو بتكلفة زهيدة.

رياض أطفال مجاني أو 
منخفض التكلفة

إعانة رسوم رياض األطفال
Arabic Translation



كيف أتقدم بطلب؟
يمكنكم التحدث مع الموظفين في خدمة رياض األطفال الخاصة بكم حول 

أهلية طفلكم، وإظهار لهم بطاقة التخفيضات أو التأشيرة أو شهادة الميالد أو 
وثيقة أخرى ذات صلة.

سيقوم رياض األطفال الخاص بطفلكم بالتقدم بطلب للحصول على إعانة 
الرسوم بالنيابة عنكم. سوف يتم الدفع مباشرة لرياض األطفال الخاص 

بطفلكم مما يمّكن طفلكم من الحصول على برنامج عالي الجودة مجاناً أو 
بتكلفة منخفضة.

يمكنكم التقدم بطلب  للحصول على إعانة رسوم رياض األطفال في أي وقت 
خالل السنة، حتى لو انتقل طفلكم إلى رياض أطفال آخر.

كيف يمكنني العثور على رياض أطفال 
لطفلي؟

لتلبية إحتياجات األسر الفردية، تقدم برامج رياض األطفال في عدد من 
األوساط المختلفة بما في ذلك مراكز الرعاية النهارية الطويلة، وروضات 

األطفال المجتمعية وفي بعض المدارس.

 للعثور على خدمة رياض أطفال في منطقتكم قوموا بزيارة 
 www.education.vic.gov.au/findaservice/Home.aspx

أو اتصلوا بالمجلس المحلي. يمكنكم العثور على تفاصيل االتصال للمجلس 
www.dtpli.vic.gov.au المحلي من خالل زيارة

رياض األطفال هي خطوة هامة لطفلكم. من 
خالل رياض األطفال يتعلم األطفال المهارات 

التي سوف يبنون عليهاعبر جميع مراحل 
الحياة.

يتم تقديم برامج رياض األطفال من قبل معلمين ومربين مؤهلين في مرحلة 
الطفولة المبكرة. 

وتبين البحوث أن برامج رياض األطفال تؤدي إلى تحسين الصحة والرفاهية، 
ونتائج إجتماعية وتعليمية، وإعداد األطفال لالنتقال الى المدرسة.

يمكن لألطفال أن يكونوا مسجلين في برنامج رياض األطفال إذا كانوا على 
األقل أربع سنوات من العمر قبل 30 نيسان/أبريل في السنة التي سيحضرون 

فيها برنامج رياض األطفال.

سوف يعمل معلم رياض األطفال الخاص بطفلكم  معكم لدعم تعلم طفلكم.

في فيكتوريا، يتم تقديم برامج رياض األطفال ذات الجودة العالية في مراكز 
الرعاية النهارية الطويلة وروضات األطفال المجتمعية وبعض المدارس.

إعانة رسوم رياض األطفال 
قد يكون طفلكم مؤهالً لرياض األطفال المجاني أو منخفض التكلفة وذلك 

كجزء من إلتزام حكومة فيكتوريا لتزويد كل األطفال بإمكانية الوصول إلى 
برامج رياض األطفال ذات الجودة العالية في العام قبل بدء المدرسة.

توفر إعانة رسوم رياض األطفال لألطفال المؤهلين الذين يبلغون أربع 
سنوات من العمر بإمكانية الوصول إلى برنامج رياض األطفال لما يصل الى 

15 ساعة في األسبوع.

هل طفلي مؤهالُ للحصول على رياض األطفال 
المجاني أو بتكلفة منخفضة؟

سوف يكون طفلكم مؤهالً للحصول على رياض األطفال المجاني أو بتكلفة 
منخفضة في أي من الحاالت التالية:

يتم تحديد طفلكم من قبل أحد الوالدين أو مقدم رعاية أو وصي قانوني على   •
أنه من السكان األصليين و/أو جزر مضيق توريس

تم تحديد طفلكم على شهادة ميالده بأنه طفل توائم )ثالثة توائم أو أكثر(  •
يحمل طفلكم، أو لديه أحد الوالدين أو وصي يحمل، واحد من التالي:  •

بطاقة الكومنولث للرعاية الصحية  –
بطاقة الكومنولث للتخفيضات الخاصة بالمتقاعدين  –
البطاقة الذهبية أو البطاقة البيضاء لدائرة شؤون المحاربين القدامى  –
تأشيرة مؤهلة أو تأشيرة طالب لجوء  –


