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 ہیں ہوتے شوقین کے سیکھنے بچے کے کنڈرگارڻن
 

 کنڈرگارڻن کیا ہے؟
  ۔ہے پروگرام یمیتعل کیا قبل سے کرنے شروع اسکول لئے کے بچوں کنڈرگارڻن
 جانے سکولا اسے جو گا کھےیس ںیمہارت اہم یسیا بچہ کا آپ ںیم کنڈرگاڻن ۔ہیں پڑھاتے اساتذه افتہی یڈگر میں پروگراموں کنڈرگارڻن

  ۔یگ ںید مدد ںیم یاریت یک
 میرے بچے کے لئے کنڈرگارڻن پروگرام کیوں اہم ہے؟

 کھنایس یگنت یک نمبروں پڑھنا، سےیج ں،یہ ادیبن یک میتعل یسار یک مستقبل جو ںیہ کھتےیس ںیمہارت یسیا بچے والے جانے کنڈرگارڻن
 بچوں ابقکے مط قیتحقجو کہ  گا کھےیس سے ذریعے کے لیکھ بچہ کا آپ ۔کھنایس قہیطر کا کرنے حل کو مسائل اور پہچاننا ںیانہ اور
 ۔وگاہ اضافہ ںیم یخودمختار اور اعتماد کے اس اور گا بنائے دوست نئے بچہ کا آپ ںیم کنڈرگارڻن ۔ہے قہیطر نیبہتر کا پڑھانے کو

 پروگرام کون فراہم کرتا ہے؟کنڈرگارڻن 
 ۔ںیہ ابیدست یبھ ںیم خدمات کنڈرگارڻن یخصوص ساتھ ساتھ کے مراکز النگ ڈے کیئر تر ادهیز پروگرام کنڈرگارڻن

 کروں؟ کس طرحمیں اپنے بچے کے لئے بہترین کنڈرگارڻن کا انتخاب 
 Funded( ‘کنڈرگارڻن فنڈڈ’ ایگ ایلگا ںیم خدمت - ہے یکرت ایمہ کنڈرگارڻن واال چلنے سے فنڈز یسرکار خدمت ایآ کہ ہے اچھا جاننا ہی

Kindergarten (۔ںیکر تالش ٹیفکیسرڻ 
 ہے یرتک جانچ یک اریمع کے خدمات کیئر ڈے النگ اور کنڈرگارڻن تمام تحت کے نظام والے کہالنے ورک میفر یکوالڻ شنلین حکومت

 کہہ ےس خدمت آپ ۔کریں ڈسپلے کو ڻنگیر یاپن وه کہ ہے یضرور لئے کے خدمات تمام ۔ہے یتید ڻنگیر یکوالڻ کیا کو خدمت ہر اور
 ۔ہے یگئ ید ڻنگیر یکونس اسے کہ بتائے ای دکھائے کو آپ وه کہ ںیہ سکتے

 ںیم ڻنکنڈرگار ای خدمات کیئر ڈے النگ آپ کہ ہے ہی قہیطر کا بنانے ینیقی کو بات اس ہے، مناسب لئے کے کنبے کے آپ خدمت ایک
 سکتا دے ایک کو بچے کے آپ پروگرام کنڈرگارڻن کہ ںیلگائ اندازه کا بات اس کرکے بات سے اساتذه اور ںیکھید کر پھر گھوم اور جائیں

 ۔ہے
 اگر میرا بچہ ابھی انگریزی نہ بول سکتا ہو تو؟

 طرح یک بچوں دوسرے یبھ انہیں بولتے ںینہ یزیانگر بچے جو لہذا ہیں، کرتے شامل ںیم پروگرام کو بچوں تمام اساتذه کنڈرگارڻن
 ۔گے ںیمل مواقع کے کھنےیس اور لنےیکھ

 جو ںیہ کتےکرس کش شیپ یک مدد یاضاف کو بچوں سےیا جو ہوں یبھ اساتذه والے بولنے ںیزبان دو ںیم کنڈرگارڻنز کچھ کہ ہے ہوسکتا
 ۔بولتے ںینہ ای ںیہ بولتے کم یزیانگر کہ

 کنڈرگارڻن پر کتنا خرچہ آتا ہے؟
 فنڈز لئے کےکرنے  شرکت ںیم کنڈرگارڻن گھنڻے 15 ںیم ہفتے کیا کو بچوں تمام پہلے سال کیا سے کرنے شروع اسکول حکومت

 ۔ںیہ یکرت وصول سیف یبھ عالوه کے فنڈز یسرکار خدمات تر ادهیز ۔ہے یکرت ایمہ
 جن ھرانےگ سےیا پر طور کے مثال ں،یہ سکتے ہو اہل کے کرنے حاصل یسبسڈ لئے کے مدد ںیم الگت یک سوںیف یاضاف گھرانے کچھ
 ۔ںیکر بات سے خدمت کنڈرگارڻن لئے کے معلومات دیمز ۔ہے زایو پر ادوںیبن یک یہمدرد یانسان ای کارڈز ئریک لتھیہ پاس کے
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 میں اپنے بچے کو کنڈرگارڻن میں کیسے داخل کرواؤں؟
 ابطہر سے خدمت اس لئے کے اندراج آپ تو گے چاہیں جنایبھ کو بچے اپنے ںیم خدمت کس یک کنڈرگارڻن آپ کہ ہے معلوم کو آپ اگر

 پروگرام ڻنکنڈرگار ںیم عالقے اپنے آپ لہذا ںیہ ںیمیاسک یمرکز یک داخلے ںیم کنڈرگارڻن ںیم کاؤنسلوں یمقام یس بہت ۔ںیہ کرسکتے
 کتےس پوچھ سے نرس یمقام یاپن یک صحت یک بچہ زچہ آپ پھر ای ںیہ کرسکتے رابطہ سے کاؤنسل یمقام یاپن لئے کے داخلے ںیم
  ۔ںیہ
 یہوت فہرست یک انتظار ںیم گارڻنز کنڈر سے بہت ۔ںیہ کرتے داخل لئے کے سال اگلے ںیم وسط کے سال کو بچوں کنڈرگارڻنز تر ادهیز

 نیبہتر اک کرنے حاصل داخلہ ںیم کنڈرگارڻن یحیترج اپنے کو آپ تاکہ ہے بہتر کروانا داخل کو بچے اپنے ہوسکے یجلد یجتن لہذا ہے
  ۔سکے مل موقع

 
 کریں حاصل معلومات مزید

 ویب سائڻس
 :ںیکر حاصل مشوره میں بارے کے تالش کی کنڈرگارڻن مناسب لئے کے اہل خانہ اپنے

 kindergarten/Pages/default.aspx-www.education.vic.gov.au/parents/childcare 
 :ںیکر تالش کنڈرگارڻن ںیم عالقے اپنے

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

 
 ڻیلی فون 

 1300 333 231 ہیوکڻور یمشرق شمال
 1300 338 691 ہیوکڻور یمغرب شمال
 1300 338 738 ہیوکڻور یمشرق جنوب
 1300 333 232 ہیوکڻور یمغرب جنوب

 

 :لئے کے کرنے حاصل مدد ںیم زبان یاپن
 کریں کال پر 131 450 کو سروس انڻرپرڻنگ اینڈ ڻرانسلیڻنگ نیشنل ●

 )دیکھیں اوپر( کہیں کال مالنے کا پر نمبر کے عالقے اپنے ان سے ●
 ۔گے کریں ترجمہ لئے کے آپ پر الئن فون وه ●

 

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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