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ДЕЦАТА ОД ГРАДИНКА САКААТ ДА УЧАТ 
 
Што е градинка? 
Детска градинка (kindergarten) е образовна програма за деца пред да појдат во училиште.  
Програмите во градинките ги водат дипломирани учители. Во градинка вашето дете ќе се 
здобие со важни способности што ќе му помогнат да се подготви за училиште.  

Зошто програмата за градинка е важна за моето дете? 
Децата кои одат во градинка се здобиваат со способности што претставуваат основа за 
целокупното идно учење, како што се читање, броење и препознавање бројки и решавање 
проблеми. Вашето дете ќе учи преку игра, а истражувањата покажуваат дека тоа е 
најдобриот начин за учење на малите деца. Во градинката детето ќе запознае нови 
пријатели и ќе се здобие со самодоверба и независност. 

Кој ги овозможува програмите за детски градинки? 
Програмите за градинки се достапни во повеќето центри за целодневно згрижување и во 
самостојните служби за градинки. 

Како да ја изберам најдобрата градинка за моето дете? 
Би било добро да проверите дали службата обезбедува градинка финансирана од 
државата. Видете дали сертификатот ‘Funded Kindergarten’ („Финансирана детска градинка“) 
е истакнат во службата. 
Владата го проценува квалитетот на сите градинки и служби за целодневна грижа преку 
систем наречен Национална рамка за квалитет, и на секоја служба ѝ дава оценка за 
квалитет. Сите служби мора да ја прикажуваат нивната оценка. Можете да побарате од 
службата да ви ја покаже каже оценката што ја добила. 
Најдобриот начин да бидете сигурни дека службата е соодветна за вашето семејство е да ја 
посетите службата за целодневна грижа или детската градинка, да ги разгледате и да 
разговарате со учителите за да разберете што програмата за детска градинка може да му 
понуди на вашето дете. 

Што ќе се случи ако моето дете сè уште не зборува англиски? 
Учителите во градинката ги вклучуваат во програмата сите деца, па така децата кои не 
зборуваат англиски ќе имаат еднакви можности да учат и играат како другите деца. 
Исто така, некои градинки имаат двојазични воспитувачи кои може да понудат дополнителна 
помош за децата кои зборуваат малку или не зборуваат англиски. 

Колку се плаќа за детска градинка? 
Владата финансира 15 часа неделно за сите деца кои одат во градинка во годината пред да 
појдат во училиште. Повеќето служби наплаќаат надомест покрај владиното финансирање. 
Некои семејства може да добијат субвенција што ќе им помогне со трошоците за 
дополнителните надоместоци - на пример, семејства со картички за здравствена заштита 
или со хуманитарни визи. Разговарајте со службата на детската градинка за повеќе 
информации. 
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Како да го запишам моето дете во градинка? 
Ако знаете во која градинка сакате да оди вашето дете, можете да контактирате со нив за 
запишувањето. Голем број општини имаат централни шеми за запишување во градинка, па 
можете да контактирате со вашата општина за да го запишете детето во програма за 
градинка во вашата област или прашајте ја вашата локална медицинска сестра за мајки и 
деца.  
Поголемиот број градинки запишуваат деца во средината на годината за следната година. 
Голем број градинки имаат листи на чекање, па затоа, добро е да го запишете детето што е 
можно побргу за да имате најдобри шанси да добиете место во онаа што ја претпочитате.  

 
ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ 
Веб-страници 
Добијте совет како да ја најдете соодветната детска градинка за вашето семејство: 
www.education.vic.gov.au/parents/childcare-kindergarten/Pages/default.aspx  
Побарајте детска градинка во вашата област: 
www.education.vic.gov.au/findaservice/Home.aspx  

 
Телефон 
Североисточна Викторија 1300 333 231 
Северозападна Викторија 1300 338 691 
Југоисточна Викторија 1300 338 738 
Југозападна Викторија 1300 333 232 
 
За да добиете помош на вашиот јазик: 

• Повикајте ја Националната служба за преведување и толкување (TIS) на 131 450 

• Побарајте им да се јават на бројот во вашата област (погледнете погоре) 

• Тие ќе чекаат на линија и ќе преведуваат. 
 

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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