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 اطفال کودکستان عاشق یادگیری ھستند
 

 کودکستان چیست؟
 کودکستان یک برنامھ آموزشی برای اطفال قبل از شروع مکتب است. 

برنامھ ھای کودکستان توسط دارای مدرک تحصیلی تدریس می شود. طفل شما در کودکستان مھارت ھای مھمی را می آموزد کھ در 
 آماده ساختن او برای مکتب کمک می کنند 

 چرا برنامھ کودکستان برای طفل من مھم است؟
اس ھمھ یادگیری ھای آینده است، مانند خواندن ، یادگرفتن، اطفالی کھ بھ کودکستان می روند مھارتھایی را کسب می کنند کھ پایھ و اس

شمار کردن و شناختن اعداد و نحوه حل مشکالت. طفل شما از طریق بازی یاد می گیرد و تحقیقات نشان می دھد کھ بھترین روش برای 
 بھ نفس و استقالل پیدا می کند.آموزش اطفال خردسال بازی است. فرزند شما در کودکستان دوستان جدید پیدا می کند و اعتماد 

 چھ کسی برنامھ ھای کودکستان را ارائھ می دھد؟
 برنامھ ھای کودکستان در بیشتر مراکز مراقبت روزانھ و ھمچنین در کودکستان ھای مستقل در دسترس اند.

 چگونھ بھترین کودکستان را برای طفل خود انتخاب کنم؟
نامھ بھ دنبال گواھی -یک کودکستانی است کھ با بودجھ دولتی خدمات ارائھ می کند یا نھ  خوب است بررسی کنید کھ آیا این کودکستان

‘Funded Kindergarten ’.کودکستان بودجھ داده شده" در این کودکستان باشید" 
وب ملی (چارچ National Quality Frameworkدولدت کیفیت ھمھ کودکستان ھا و خدمات مراقبت روزانھ را تحت سیستمی بھ نام 

کیفیت) ارزیابی می کند و ھر کودکستان را از نظر کیفیت درجھ می دھد. ھمھ کودکستان ھا باید درجھ بندی خود را نشان بدھند. می 
 توانید از کودکستان بخواھید کھ بھ شما نشان دھد یا بھ شما بگوید کھ کدام درجھ را دریافت کرده است.

ن کودکستان برای خانواده شما بازدید از یک خدمات مراقبت روزانھ یا کودکستان است، بھ بھترین راه برای اطمینان از مناسب بود
 اطراف خود نگاه کنید و برای درک آنچھ برنامھ کودکستان می تواند بھ طفل شما ارائھ دھد با معلمان صحبت کنید.

 اگر طفل من ھنوز نمی تواند انگلیسی صحبت کند، چھ می شود؟ 
ھمھ اطفال را شامل برنامھ می کنند، بنابراین اطفالی کھ انگلیسی بلد نیستند مانند دیگران فرصت بازی و یادگیری را مربیان کودکستان 

 دارند.
بعضی از کودکستان ھا ھمچنین ممکن است مربیان دوزبانھ داشتھ باشند کھ می توانند برای اطفالی کھ انگلیسی کم بلد ھستند یا ھیچ 

 بیشتری ارائھ دھند. انگلیسی بلد نیستند کمک
 کودکستان چقدر خرچ دارد؟ 

ساعت در ھفتھ بھ کودکستان بروند. اکثر  15حکومت برای ھمھ اطفال بودجھ فراھم می کند کھ در سال قبل از رفتن بھ مکتب، 
 کودکستان ھا عالوه بر کمک حکومت فیس نیز می گیرند.
توانند کمک مالی دریافت کنند، بھ عنوان مثال خانواده ھایی کھ کارت ھای بعضی از خانواده ھا برای کمک بھ فیس ھای اضافی می 

 مراقبت صحی یا ویزای بشردوستانھ دارند. برای معلومات بیشتر با خدمات کودکستان صحبت کنید.
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 چگونھ می توانم طفل خود را در کودکستان ثبت نام کنم؟
تان برود، می توانید برای ثبت نام با آن کودکستان تماس بگیرید. بسیاری از اگر می دانید کھ بھ کدام کودکستان عالقھ دارید فرزند

شوراھای محلی دارای طرح ھای ثبت نام در کودکستان ھستند، بنابراین شما می توانید برای ثبت نام در یک برنامھ کودکستان در منطقھ 
 ود معلومات بگیرید. تان، با شورای محلی تان تماس بگیرید یا از پرستار صحت مادر و طفل خ

بیشتر کودکستان ھا در اواسط سال برای سال بعد اطفال را ثبت نام می کنند. بسیاری از کودکستان ھا لیست انتظار دارند بنابراین بھتر 
 است طفل خود را ھرچھ زودتر ثبت نام کنید تا بیشترین چانس را برای گرفتن جا در کودکستان مطلوب خود داشتھ باشید. 

 
 ومات بیشترمعل

 وبسایت
 در مورد یافتن کودکستان مناسب برای طفل خود مشوره بگیرید:

www.education.vic.gov.au/parents/childcare-kindergarten/Pages/default.aspx  
 کودکستان در منطقھ خود جستجو کنید:برای 

www.education.vic.gov.au/findaservice/Home.aspx  

 
 تلفون

  1300 333 231    شمال شرقی ویکتوریا
 1300 338 691  شمال غربی ویکتوریا

 1300 338 738  جنوب شرقی ویکتوریا
  1300 333 232  جنوب غربی ویکتوریا 

 
 برای دریافت کمک بھ زبان خود تان:

 ) تماس بگیریدTISبا خدمات ملی ترجمھ کتبی و شفاھی ( 131 450از طریق شماره  •
 از آنھا بخواھید با شماره منطقھ شما تماس بگیرند (بھ باال مراجعھ کنید) •
 کنند.آنھا در تماس تلفونی می مانند و ترجمھ می  •

 

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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