
ለስደተኞች እና ለጥገኝነት ጠያቂ 
ህጻናት ቀደም ብሎ ስለሚጀመር 
መዋእለ ህፃናት (Early Start 
Kindergarten)

Amharic



መዋእለ ህፃናት መሄድ ለምን ያስፈልጋል? 
መዋእለ ህፃናት ልጆችን በትምህርት ቤት እና በህይወት ውስጥ 
ስኬታማ ለመሆን ዝግጁ ያደረጋቸዋል። በመዋእለ ህፃናት ውስጥ 
ልጆች ጨዋታን በመጠቀም ቋንቋን፣ ቁጥሮችን እና ቅጦችን (ፓተርን) 
ይማራሉ። እንዲሁም ከሌሎች ጋር እንዴት መስማማት፣ መጋራት፣  
ማዳመጥ እና ስሜታቸውን እንዴት መቆጣጠር እንደሚችሉ ይማራሉ። 
መምህራን ልጆች የማወቅ ጉጉት እንዲኖራቸው፣ ፈጠራን እንዲማሩ እና 
በልበሙሉነት እንዲማሩ ይረዷቸዋል። ጥናቶች እንደሚያሳዩት የሁለት 
ዓመት መዋእለ ህፃናት ከአንድ የተሻለ ነው። 

ቀደም ብሎ የሚጀመር  መዋእለ ህፃናት ምንድን ነው? 
ቀደም ብሎ የሚጀመር መዋእለ ህፃናት ስደተኛ ወይም የጥገኝነት ጠያቂ  
ቤተሰብ ላላቸው የሶስት ዓመት ሕፃናት በሳምንት ለ15 ሰዓታት በነፃ 
ወይም በዝቅተኛ ክፋያ የመዋእለ ህፃናት አገልግሎት ይሰጣል። 

ቀደም ብሎ የሚጀመር  መዋእለ ህፃናት ማመልከቻዎች የሚዘጋጁት 
በመዋእለ ሕጻናቱ ነው። ቀደም ብሎ ለሚጀመር  መዋእለ ህፃናት ተብሎ 
የሚደጎመው ገንዘብ  የሚከፈለው በቀጥታ ለመዋእለ ሕጻናቱ ነው።

ልጄ ይህንን አገልግሎት መጠቀም ይችላል?
እርስዎ ወይም ልጅዎ ከሚከተሉት ውስጥ አንዱን የሚያሟሉ ከሆነ፣ 
ልጅዎ ይህንን አገልግሎት ማግኘት ይችላል

• የስደተኛ ወይም የሰብአዊ (ሂዮማኒተርያን) ቪዛ ካላቹህ ወይም

• የስደተኛ ወይም የሰብአዊ ቪዛ በማመልከት ላይ ካላቹህ ወይም

• የአሁኑ ወይም ጊዜው ያለፈበት ኢሚካርድ (ImmiCard) ካላቹህ

ከእነዚህ ውስጥ አንዳቸውንም የማያሟሉ ከሆነ ነገርግን እርስዎ ወይም 
ልጅዎ ስደተኛ ወይም ጥገኝነት ጠያቂ ከሆናቹህ ወይም ተመሳሳይ 
ልምዶች ካላቹህ ልጅዎ አሁንም ይህንን አገልግሎት ሊያገኝ ይችላል።

ለልጅዎ የተለየ አስተያየት ተደረጎለት ይህንን አገልግሎት እንዲያገኝ 
ለመጠየቅ በአካባቢዎ ያለውን የትምህርት እና ስልጠና መምሪያ ቢሮ 
ያነጋግሩ። እንዲሁም እርስዎን የሚደግፍዎትን ማንኛውም ባለሙያ 
መምሪያውን እንዲያነጋግርልዎት መጠየቅ ይችላሉ።



ልጄን እንዴት ነው ማስመዘግበው?
ቀደም ብሎ የሚጀመር መዋእለ ሕጻናት በሁሉም የመዋእለ ሕጻናት 
መርሃ ግብሮች ውስጥ ብቃት ባላቸው መምህራን ይቀርባል። ከእርስዎ 
መኖሪያ ወይም ከአካባቢ ምክር ቤትዎ አጠገብ ያለውን መዋለ ህፃናት 
በማነጋገር ልጅዎን ማስመዝገብ ይችላሉ። 

አስተርጓሚ የሚፈልጉ ከሆነ ለመዋእለ ሕፃናቱ ይህንን ይንገሩ። እነሱም 
ነፃ የስልክ ማስተርጎም አገልግሎቶችን መጠቀም ይችላሉ።

ልጅዎን ለማስመዝገብ እርዳታ የሚፈልጉ ከሆነ የትምህርት እና 
የሥልጠና መምሪያውን፣ ወይም ቀጥሎ ከተዘረዘሩት እና እርስዎን 
ከሚደግፍዎትን ማንኛውንም ባለሙያ መካከል አንዱን ይጠይቁ፡

• ድጋፍ ሰጪ ሠራተኛ (support worker)

• የመድበለ ባህል ሠራተኛ (bicultural worker)

• የእናቶች እና የሕፃናት ጤና ነርስ (maternal and child 
health nurse)

• የሚደገፍ የጨዋታ ቡድን አመቻችን (supported playgroup 
facilitator)።

ልጄ የአራት ዓመት ህጻናት ወደ ሚሄዱበት መዋእለ 
ህጻናት መሄድ አለበት?
አዎ። ቀደም ብሎ ከሚጀመር መዋእለ ሕጻናት በኋላ ልጅዎ አራት ዓመት 
የሆናቸው ህጻናት ወደ ሚሄዱበት መዋእለ ሕጻናት በነፃ ወይም በዝቅተኛ 
ክፋያ ሊሄድ ይችላል። ይህም ህጻናት ጥንካሬያቸውን ማዳበሩን 
እንዲቀጥሉ ይረዳቸዋል።



ስለ ቀደም ብሎ ሰለ ሚጀመረው መዋእለ ሕጻናት 
ተጨማሪ መረጃ  የት ማግኘት እችላለሁ?
• የሚከተለውን ድረ ገጽ ከከፈቱ በኋላ education.vic.gov.

au ቀደም ብሎ ሰለ ሚጀመረው መዋእለ ሕጻናት (Early Start
Kindergarten) ይፈልጉ ወይንም

• ወደ አካባቢዎ የትምህርት እና ስልጠና መምሪያ ቢሮ ይደውሉ።

በራስዎ ቋንቋ እርዳታ ለማግኘት፡

• ወደ ብሔራዊ የትርጉም አገልግሎት (Translating
and Interpreting Service) በስልክ ቁጥር
131 450 ላይ ይደውሉ

• ከላየ የተጠቀሰውን የአካባቢዎን ቁጥር እንዲደውል
አስተርጓሚውን ይጠይቁ

• የስልክ ጥሪውን ሲያደርጉ አስተርጓሚው እያስተረጎመ
በስልኩ ላይ አብሮዎት ይቆያል።
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የአካባቢዎ ቢሮ 
(Regional Office)

አድራሻ

ሰሜን ምስራቅ ቪክቶሪያ 
(North-eastern 
Victoria)
1300 333 231

ቤናላ (Benalla)
ወዶንጋ (Wodonga)
ዋንጋራታ (Wangaratta)
ሲሞር (Seymour)
ሻፐርተን (Shepparton)
ግሌን ዌቨርሊ (Glen Waverley)

ሰሜን ምዕራብ ቪክቶሪያ 
(North-western 
Victoria)
1300 338 691

ቤንዲጎ (Bendigo)
ሚልዱራ (Mildura)
ስዋን ሂል (Swan Hill)
ኮበርግ (Coburg)
ግሪንስቦሮ (Greensborough)

ደቡብ ምስራቅ ቪክቶሪያ 
(South-eastern 
Victoria)
1300 338 738

ሞ (Moe)
ሊዮንጋታ (Leongatha)
ዋራጉል (Warragul)
ሴል (Sale)
ቸልተንሃም (Cheltenham)
ፍራንክስተን (Frankston)
ዳንዲኖንግ (Dandenong)

ደቡብ ምዕራብ ቪክቶሪያ 
(South-western 
Victoria)
1300 333 232

አራራት (Ararat)
ባላራት (Ballarat)
ጅሎንግ (Geelong)
ሆርሻም (Horsham)
ዋርናምቦል (Warrnambool)
ፍትስክረይ (Footscray)
ኪሎር (Keilor)

የአካባቢዎ ቢሮ አድራሻ


