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किन किन्डरगटा ट्ेन महत्त्वपूण्ट ्? 
वकन्डरगार्नेनलषे ्बाल्बाशलकालाई ववद्ालय र जरीवनमा सफल हुनको 
लावग तयार पानया मद्दत गछया। वकन्डरगार्नेनमा, ्बच्ाहरूलषे भाषा, सङ्खया 
र ढाचँाहरू्बारषे शसकन खषेलको प्रयोग गछयान।् उनरीहरूलषे अरूसँग कसररी 
ष्टमलनषे, ्बाड्ँनषे, सनु्षे र आफना भावनाहरूलाई व्यवस्ापन गनने तररका 
पवन शसकछन्। शिक्कहरूलषे ्बाल्बाशलकाहरूलाई जजज्ास,ु सजृनातमक 
हुन र शसकन ववश्वसत हुन मद्दत गछयान।् अनसुन्ानलषे दषेखाउँछ वक दुई वषने 
वकन्डरगार्नेन एक वषनेभनदा राम्ो हुनछ।

Early Start Kindergarten िे हो?
Early Start Kindergarten लषे िरणाथवी वा िरण खोजनषे 
पृष्ठभूष्टमका तरीन वषया उमषेरका ्बाल्बाशलकाहरूलाई प्रवतहपता 15 घणर्ा 
वनःिुलक वा कम लागतको वकन्डरगार्नेन उपलब्ध गराउँछ।

Early Start Kindergarten का लावग आवषेदनहरू वकन्डरगार्नेनमा 
ददईनछ। Early Start Kindergarten अनुदान सरीध ै
वकन्डरगार्नेनलाई भुक्ानरी गररनछ।

िे मेरो बच्टा योगय ्?
तपाईंको ्बच्ा योगय हुनछ यदद तपाईं वा तपाईंको ्बच्ा: 

 • िरणाथवी वा मानवरीय श्भसा (humanitarian visa) मा 
हुनुहुनछ, वा 

 • िरणाथवी वा मानवरीय श्भसा (humanitarian visa) को लावग 
आवषेदन गददै हुनुहुनछ, वा 

 • वतयामान वा मयाद सवकएको ImmiCard छ। 

यदद यरीमधयषे कुन ैपवन लाग ूहुँदैन तर तपाईं वा तपाईंको ्बच्ा िरणाथवी 
हुनुहुनछ, वा यसतैखालषे अनुभवहरू छन ्भनषे, तपाईंको ्बच्ा अझ ैपवन 
योगय हुन सकछ।

अपवादको ्बारषेमा सोधनको लावग आफनो स्ानरीय शिक्ा तथा प्रशिक्ण 
कायायालय (Department of Education and Training) लाई 
सम्पकया  गनुयाहोस्। तपाईंको ववभागलाई सम्पकया  गराइददन मद्दत गनया सकनषे 
कोहरी पषेिषेवरलाई पवन तपाईं अनुरोध गनया सकनुहुनछ।



मैले मेरो बच्टालटाई िसरी भनटा्ट गनटे?
Early Start Kindergarten स्ब ैवकन्डरगार्नेन काययाक्रमहरू 
योगय शिक्क सवहत उपलब्ध छ। तपाईंलषे आफनो नजजकैको 
वकन्डरगार्नेन वा तपाईंको काउननसललाई सम्पकया  गरषेर आफनो 
्बच्ालाई भनाया गनया सकनुहुनछ। 

यदद तपाईंलाई दोभाषषे चावहनछ भनषे वकन्डरगार्नेनलाई भन्ुहोस्। 
उनरीहरूलषे वनःिुलक र्षेशलफोन दोभाषषे सषेवाहरू प्रयोग गनया सकछन्। 

यदद तपाईंलाई भनाया गनया मद्दत चावहनछ भनषे, शिक्ा तथा प्रशिक्ण 
ववभाग (Department of Education and Training), वा 
तपाईंलाई सहायता गनने कुन ैपवन पषेिषेवरलाई अनुरोध गनुयाहोस,् जसत:ै 

 • सहायता काययाकताया 

 • वद्सांसकृवतक काययाकताया 

 • मात ृर ्बाल सवास्य नसया 

 • सहायताप्रापत पलषेग्ुप सहजकताया।

िे मेरो बच्टाले चटार त्वर्टिो किन्डरगटा ट्ेनमटा जटानछुप ््ट?
जानुपछया। Early Start Kindergarten पशछ तपाईंको ्बच्ा 
वन:िुलक वा कम लागतमा चार वषने  वकन्डरगार्नेनको लावग योगय हुनछ। 
यसलषे उनरीहरूलाई आफनो क्मता ववकास गरररहन मद्दत गननेछ।



मलेै ‘अरललि स्टा ््ट किन्डरगटा ट्ेन’ (Early Start 
Kindergarten) बटार ेथप जटानिटारी िहटा ँपटाउन सक छ्ु?
• education.vic.gov.au मा जानुहोस ्र Early Start 

Kindergarten खोजनुहोस,् वा 

 • आफनो क्षेत्रीय शिक्ा तथा प्रशिक्ण ववभाग (Department of 
Education and Training) को कायायालयमा फोन गनुयाहोस्।

आफनो भाषामा मद्दत प्रापत गनया: 

 • राष्ट्रिय अनुवाद तथा दोभाषषे सषेवा (TIS) लाई  
131 450 मा फोन गनुयाहोस ्

 • दोभाषषेलाई आफनो क्षेत्को नम्बरमा फोन गनया  
अनुरोध गनुयाहोस ्(माशथ हषेनुयाहोस्) 

 • दोभाषषे फोनमा  रहनषेछन ्र अनुवाद गननेछन्।
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क्षेत्रीय कायायालय स्ान

उत्तर-पूववी Victoria 
1300 333 231

Benalla
Wodonga
Wangaratta
Seymour
Shepparton
Glen Waverley

उत्तर-पश्चिम Victoria 
1300 338 691

Bendigo
Mildura
Swan Hill
Coburg
Greensborough

दश्क्ण-पूववी Victoria
1300 338 738

Moe
Leongatha
Warragul
Sale
Cheltenham
Frankston
Dandenong

दश्क्ण-पश्चिम Victoria
1300 333 232

Ararat
Ballarat
Geelong
Horsham
Warrnambool
Footscray
Keilor

क्ेत्ीय िटायटा्टलय सम्पि्ट

http://education.vic.gov.au

