
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਕਿਨ੍ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ
•	 ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਭਗਤ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ 

ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਕਿਅਿਾਂ  ਕਵੱਚ 

ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤੇ ਆਿਾਕਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਿੀ ਕਸਕਿਅਿਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਔਲਾਦ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ? ਿੀ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚੰਤਾਵਾਂ ਕਵੱਚ ਕਸਕਿਅਿਾਂ ਦੀ 
ਰੂਚੀ ਸੀ?  

•	 ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਿੀ ਕਸਕਿਅਿਾਂ 
ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਕਸੱਿੇ ਗੱਲਬਾਤ ਿੀਤੀ (ਤੁਹਾਡੇ 
ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਿਰਣ ਦੀ ਬਜਾਏ)? 

•	 ਿੀ ਕਸੱਿਣ ਦੇ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਮਨੋਰੰਜਿ ਅਤੇ ਚੁਨੌਤੀਪੂਰਣ ਮੌਿੇ 
ਉਪਲੱਬਿ ਹਨ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਯੋਗ ਿਰਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੀਆ ਂਦੇ 
ਸੱਕਭਆਚਾਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ?

•	 ਿੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਿੇਤਰ ਬੱਚੀਆ ਂਨੂ ੰਕਸੱਿਣ ਦੇ 
ਪ੍ੇਰਿ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਦੇ ਹਨ – ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ:, ਨਵੀਂ 
ਚੀਜਾਂ ਨੂ ੰਲੱਭਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੌਿੇ? ਿੀ 
ਬੱਚੀਆ ਂਿੋਲ ਦੂੱਜੇ ਬੱਚੀਆ ਂਨਾਲ ਜਾਂ ਇਿੱਲੇ ਿੇਡਣ ਲਈ ਥਾਂ 
ਹੈ? ਿੀ ਅਕਜਹੇ ਸਥਾਨ ਉਪਲੱਬਿ ਹਨ ਕਜੱਥੇ ਬੱਚ ੇਚੁਪਚਾਪ 

ਜਾਿੇ ਬੈਠ ਸੱਿਦੇ ਹਨ? 

ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਕਤਆਰ ਰੱਿੋ
•	 ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਕਸੱਕਿਆ-ਪ੍ਾਪਤੀ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰਣ 

ਲਈ ਕਸਕਿਅਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਿੰਮ ਿਰਣਗੇ?

•	 ਕਸਕਿਅਿ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੀਆਂ ਰੂਚੀਆ ਂਨੂ ੰਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਕਮਲ 

ਿਰਣਗੇ? 

•	 ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਰੱਿੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਿਰਣ ਲਈ ਿੀ ਮੌਿੇ 
ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ?

•	 ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੀਆਂ ਅਕਤਕਰਿਤ ਜਰੂਰਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ 
ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਿਰੇਗੀ?

•	 ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਕਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਾਵਾ ਕਦੰਦਾ ਹੈ?

•	 ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਕਸਹਤ ਠੀਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ 

ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਿੀ ਹੋਵੇਗਾ?

•	 ਿੀ	ਸੇਵਾ	ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ	ਸਰਟੀਕਿਿੇਟ	ਦੀ	ਨੁਮਾਇਸ਼	
ਿਰਦੀ	ਹੈ?	ਇਹ	ਸਰਟੀਕਿਿੇਟ	ਦਰਸਾਉਂਦਾ	ਹੈ	ਕਿ	
ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ	ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ	ਨੂੰ	ਕਵਿਟੋਰੀਅਨ	ਸਰਿਾਰ	ਤੋਂ	
ਿੰਡ	ਕਮਲਦਾ	ਹੈ	ਅਤੇ	ਇੱਥੇ	ਕਿਸੇ	ਿਾਬਲ	ਪ੍ਾਰੰਕਭਿ	
ਬਚੱਪਣ	ਦੇ	ਟੀਚਰ	ਦੁਆਰਾ	ਪੜਾਇਆ	ਜਾਂਦਾ	ਹੈ।	

•	 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਸੌਟੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂ ੰਿੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਾਪਤ 

ਹੈ (ਪੂਰੇ ਔਸਟ੍ੇਲੀਆ ਕਵੱਚ ਕਸੱਕਿਆ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦਾ ਭਾਗ)? 

ਿੀ ਤੁਸੀ ਕਲਿਤੀ ਮੁਲਾਂਿਣ ਵੇਿ ਸੱਿਦੇ ਹੋ?

•	 ਿੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਿੋਈ ਉਡੀਿ ਸੂਚੀ ਹੈ?  

ਿੀ ਭਰਤੀ ਿਰਾਉਣ ਜਾਂ ਉਡੀਿ ਸੂਚੀ ਕਵੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਕਲਿਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਡਪੋਜੀਟ (ਪੇਸ਼ਗੀ) ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੈ? ਜੇਿਰ ਤੁਸੀ ਕਡਪੋਜੀਟ ਦੇਣ ਕਵੱਚ ਅਸਮੱਰਿ ਹੋ ਤਾਂ 
ਸੇਵਾ ਨੂ ੰਸੂਕਚਤ ਿਰੋ। 

ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਣ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ 
ਔਲਾਦ ਦੀ ਉਮਰ ਿੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ?
ਆਮ-ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚ ੇਪ੍ਾਈਮਰੀ ਸਿੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਣ ਤੋਂ ਕਪਛਲੇ 

ਸਾਲ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ ਕਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੰੂ 

ਅਿਸਰ ‘ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੀਆ ਂਲਈ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ’ ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਣ ਦੇ 
ਸਾਲ ਕਵੱਚ 30 ਅਪ੍ੈਲ ਤੱਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 

ਸਿੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 
ਔਲਾਦ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੱਿ ਕਿਸੇ ਸਿੂਲ ਕਵੱਚ ਉਸਦੀ 
ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਿੀ ਹੋਵੇ, ਬਸ਼ਰਤ ੇਕਿ ਉਸਨੰੂ ਇਸਤੋਂ ਛੱੁਟ ਨਾ ਕਦੱਤੀ 
ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸਲਈ, ਜੇਿਰ ਿੈਲੇਂਡਰ ਸਾਲ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਔਲਾਦ ਦਾ ਜਨਮਕਦਨ 30 ਅਪ੍ੈਲ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਇਹ ਕਵਿਲਪ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ 

ਨੂ ੰਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਲ ਕਵੱਚ ਜਾਂ 
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਵੱਚ ਸਿੂਲ ਕਵੱਚ ਭਰਤੀ ਿਰਾ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਬੱਚ ੇ

ਵੱਿ-ਵੱਿ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਵੱਿ-ਵੱਿ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਅਤੇ ਵੱਿ-ਵੱਿ 

ਸਕਮਆਂ ਤੇ ਕਸੱਿਦੇ ਹਨ। ਿੁੱਝ ਪਕਰਸਕਥਤੀਆਂ ਕਵੱਚ, ਅਕਜਹਾ 
ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੂ ੰਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ 

ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਣ ਤੋਂ ਲਾਭ ਕਮਲੇ।

ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ 
ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਸਲਾਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ 
ਸਿਦਾ/ਸਿਦੀ ਹਾਂ?
ਜੇਿਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ 

ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਨੂ ੰਲੈ ਿੇ ਅਕਨਸ਼ਕਚਤ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਕਸਕਿਅਿ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ 

ਕਿ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਿਰ 

ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਸਿੂਲ ਦੇ ਕਪ੍ੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਿਾਤ ਿਰੋ ਕਜੱਥੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੇ 
ਪ੍ੇਪ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਿਰੋ। ਇਹ 

ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਪ੍ੇਪ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ 
ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਮੈਟਰਨਲ ਐਂਡ ਚਾਇਲਡ 

ਹੇਲਥ ਨਰਸ (ਮਾਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕਸਹਤ ਨਰਸ), ਿੈਕਮਲੀ 
ਡਾਿਟਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਕਜਹੇ	ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ 

ਿਰ ਸੱਿਦੇ ਹੋ ਕਜਸਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਇਲਾਜ ਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ 
(ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ: ਸਪੀਚ ਥੇਰੇਕਪਸਟ, ਕਿਜਯੋਥੇਰੇਕਪਸਟ ਜਾਂ 
ਬਾਲ-ਕਚਕਿਤਸਿ)।

ਿੀ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਇੱਿ ਤੋਂ ਵੱਿ ਸਾਲ ਲਈ 
ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ?
ਉਹ ਬੱਚ:ੇ

•	 ਜੋ ਏਬੋਕਰਜਨਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਟੋਰਸ ਸਟਰੇਟ ਦੀਪਵਾਸੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ

•	 ਕਜਨ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਇਲਡ ਪ੍ੋਟੇਿਸ਼ਨ ਨੂ ੰਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਜਨ੍ਾਂ 
ਨੂ ੰਚਾਇਲਡ ਪ੍ੋਟੇਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ Child FIRST ਨੂ ੰਰੇਿਰ 

ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੋਵੇ

ਉਹ ਪ੍ਾਈਮਰੀ ਸਿੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਕਹਲਾਂ ਤੱਿ 

ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿ੍ੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਿੀਸ ਤੇ ਜਾ ਸੱਿਦੇ ਹਨ, ਆਮ-ਤੌਰ ਤੇ 
ਉਹ ਤੱਦ ਇਸਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਤੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 

ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਕਤੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੀਆ ਂਲਈ ਿ੍ੀ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ 
ਬਾਰੇ ਕਵੱਚ ਅਤੇ ਵਿੇਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਸਿਾ 4 ਵੇਿੋ। 

ਕਵਿਾਸਾਤਮਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਸਤ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 
ਬੱਚੀਆ ਂਦਾ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪੂਰਾ ਿਰਣ ਵਾਲੇ ਿੁੱਝ ਬੱਚੀਆ ਂਨੂ ੰ

ਸਿੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਿੰਡ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ 

ਕਵੱਚ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਿਾਇਦਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ।   

ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਾਂ ਕਵਿਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਕਸਕਿਅਿ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਿਰੋ।

ਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਕਵਿਟੋਰੀਅਨ ਸਰਿਾਰ ਿੰਡ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮਾਂ 
ਕਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਿ੍ੀ ਦੁਭਾਕਸ਼ਆ ਸੇਵਾ 
ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ 

ਕਸਕਿਅਿ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਬੰਿਿ ਨੂੰ ਿ੍ੀ ਦੁਭਾਕਸ਼ਆ ਸੇਵਾ ਨੂ ੰਿੋਨ 

ਿਰਣ ਲਈ ਿਹੋ।

ਸੰਬੰਿਤ ਕਲੰਿਸ
ਿ੍ੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਿੀਸ ਦਾ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ – 

www.education.vic.gov.au/childhood/

parents/kindergarten/Pages/fees.aspx

ਕਤੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੀਆ ਂਲਈ ਿ੍ੀ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ –  

http://www.education.vic.gov.au/

childhood/parents/kindergarten/Pages/

earlystart.aspx

ਕਵਿਾਸਾਤਮਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਸਤ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ  

ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਲ – 

http://www.education.vic.gov.au/

childhood/parents/kindergarten/Pages/

secondyear.aspx
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ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ (ਬਾਲਵਾੜੀ) ਿੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ (ਇਸਨੰੂ ਪ੍ੀਸਿੂਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਛੋਟੇ 
ਬੱਚੀਆ ਂਲਈ ਇੱਿ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ ਹੈ ਕਜਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਿਾਬਲ ਅਰਲੀ 
ਚਾਇਲਡਹੁਡ ਟੀਚਰ (ਪ੍ਾਰੰਕਭਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਕਿਆਪਿ) 
ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਦਾਨ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਕਿਉਂ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚੀਆ ਂਲਈ ਇੱਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਦਮ 

ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਰ ਪਾਿੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੀਆ ਂਲਈ ਇਸਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕਦੱਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।   

ਿੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਬੱਚੀਆ ਂਦੇ ਕਸਹਤ ਅਤੇ 
ਿਕਲਆਣ ਨੂ ੰਕਬਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਬਲ ਸਾਮਾਜਿ ਯੋਗਤਾਵਾਂ 
ਦਾ ਕਵਿਾਸ ਿਰਣ ਕਵੱਚ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸੱਿਣ 

ਦੇ ਪ੍ਤੀ ਲਗਾਉ ਨੂ ੰਵਿਾਵਾ ਕਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚ ੇਕਜਆਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਦਲੇਰ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਾਈਮਰੀ ਸਿੂਲ (ਪ੍ੇਪ) ਜਾਣ ਕਵੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 

ਤਬਦੀਲੀ ਿਰਣ ਦੀ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੇ ਿੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਲਈ 

ਕਸੱਿਣ ਦੇ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਗਤੀਕਵਿੀਆਂ ਉਪਲੱਬਿ 

ਿਰਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ੇਰਿ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨਿ ਹੋਣਗੇ। 
ਿੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਿੋਜ ਿਰਣਾ, ਨਵੇਂ ਕਵਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ 

ਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮਕਸਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਿਾਨ ਿਰਣ ਵਰਗੇ 
ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਕਵਿੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੀ 
ਕਸੱਕਿਆ-ਪ੍ਾਪਤੀ ਅਤੇ ਕਜਕਗਆਸਾ ਨੂ ੰਵਿਾਵਾ ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੇਠਾਂ ਿੰਮ ਿਰਣ ਕਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ:

•	 ਹੋਰ ਬੱਚੀਆਂ  ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰਣਾ ਕਸੱਿਣ ਕਵੱਚ ਅਤੇ ਸਾਮੂਹਿ 

ਗਤੀਕਵਿੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕਹਿਾਰੀ ਿੇਲਿੂਦ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸਤ 

ਬਣਾਉਣ ਕਵੱਚ

•	 ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਿਤਾ ਨੂ ੰਜਾਹਰ ਿਰਣ ਕਵੱਚ, ਉਦਾਹਰਣ 

ਵਜੋਂ: ਨੱਚਣ, ਹਲਚਲ ਿਰਨ ਅਤੇ ਿਲਾ ਰਾਹੀਂ

•	 ਕਸਕਿਅਿਾਂ ਅਤੇ ਦੂੱਜੇ ਬੱਚੀਆ ਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ 
ਉਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਿਰਿੇ ਆਪਣੀ ਸੰਚਾਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ 
ਕਨਰਮਾਣ ਿਰਣ ਕਵੱਚ

•	 ਰੀਕਡੰਗ, ਰਾਇਕਟੰਗ  ਅਤੇ ਗਕਣਤ ਲਈ ਉਨ੍ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਰੂਰੀ 
ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਵਿਾਸ ਿਰਣ ਕਵੱਚ। 

ਮੈਂ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਥੋਂ ਲਗਾ 
ਸਿਦਾ ਹਾਂ?
ਿੁੱਝ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਸਵਚਕਲਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਸੰਚਾਲਨ 

ਿਰਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ:  ਿਮਯੂਕਨਟੀ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ)। ਹੋਰ 

ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਂਗ ਡੇ ਿੇਅਰ ਸੇਂਟਰਸ ਜਾਂ 
ਸਿੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਮਿਾਮੀ ਿੇਤਰ (ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਿੇਤਰ) ਕਵੱਚ 

ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 

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

Home.aspx ਵੇਿੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਾਮੀ ਿੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ 

ਿਰੋ, ਕਜਸਦਾ ਪਤਾ ਤੁਸੀ www.dtpli.vic.gov.au ਤੋਂ ਲਗਾ 
ਸੱਿਦੇ ਹੋ। 

ਕਿਸੇ ਅਕਜਹੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਿਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸਿਾ 4 ਵੇਿੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ 

ਉਪਯੁਿਤ ਹੋਵੇ। 

ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਕਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ 
ਸੱਿਦੇ ਹਨ। 
ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਸਾਰੇ ਬੱਚੀਆ ਂਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੀ 
ਔਲਾਦ ਕਵਿਲਾਂਗਤਾ ਨਾਲ ਗ੍ਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੰੂ ਕਸੱਿਣ ਸੰਬੰਿੀ 
ਿੋਈ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਸਕਿਅਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ 

ਿਰਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ ਅਤੇ ਪਕਰਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਿਵੇਂ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਿਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ ਕਵੱਚ 

ਭਰਤੀ ਿਰਾਉਣ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਲਈ ਉਪਯੁਿਤ ਕਿਸੇ 
ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 
ਆਪਣੀ ਮਿਾਮੀ ਿੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ।

ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਕਵੱਚ ਕਿੰਨਾ ਿਰਚ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
ਕਵਿਟੋਰੀਅਨ ਸਰਿਾਰ ਿੰਡ ਿੀਤੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ ਦਾ 
ਸੰਚਾਲਨ ਿਰਣ ਦੇ ਿਰਚ ਕਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂ ੰ

ਪੈਸੇ ਕਦੰਦੀ ਹੈ, ਕਜਸਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ-ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੀਆ ਂ

ਦੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੀ ਿੀਸ ਨੂੰ ਕਜਨ੍ਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਿੇ ਓਨਾ ਘੱਟ 

ਰੱਿਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਮਲਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਰਕਟਕਿਿੇਟ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਿਰੋ ,  ਜੋ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਵਿਟੋਕਰਅਨ ਸਰਿਾਰ ਤੋਂ	ਪੈਸੇ	ਪ੍ਾਪਤ	
ਿਰਦੀ	ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਕਸ਼ਿਕਸ਼ਤ ਪ੍ਾਰੰਕਭਿ ਬਾਲ-ਉਮਰ 

ਟੀਚਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਦਾਨ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।   

ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜੇਿਰ ਉਹ:

•	 ਏਬੋਕਰਜਨਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਟੋਰਸ ਸਟਰੇਟ ਦੀਪਵਾਸੀ ਹੈ

•	 ਇਿੱਠੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਤੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਬੱਚੀਆ ਂਕਵੱਚੋਂ ਇੱਿ ਹੈ

•	 ਪਾਤਰ ਿੰਸੈਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਜਾਂ ਕਰਕਿਊਜੀ, ਕਹਊਮੈਨਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂ 
ਅਸਾਇਲਮ ਸੀਿਰ ਵੀਜਾ ਿਾਰਿ ਹਨ (ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ 
ਜਾਂ ਕਪਤਾ ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਇਸਦੇ ਿਾਰਿ ਹਨ)।    

ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਿੀਸ ਸਬਕਸਡੀ 
ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ 

ਕਸਕਿਅਿ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਬੰਿਿ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਿਰੋ। 

ਕਤੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੀਆ ਂਲਈ 
ਿ੍ੀ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ
ਕਵਿਟੋਰੀਅਨ ਸਰਿਾਰ ਿੁਝੱ ਬੱਚੀਆ ਂਲਈ ਿੀਸ ਕਵੱਚ ਸਬਕਸਡੀ 
(ਛੱੁਟ) ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂਜੋ ਉਹ ਪ੍ਾਈਮਰੀ ਸਿੂਲ ਜਾਣਾ 
ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਣ ਦੇ ਪਕਹਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਿ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਕਵੱਚ 

ਿ੍ੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਿਣ, ਆਮ-ਤੌਰ ਤੇ ਤੱਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਤੰਨ ਸਾਲ ਦੀ 
ਉਮਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।   

ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਕਵੱਚ ਿ੍ੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਪਾਤਰ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਿਰ ਉਹ 30 ਅਪ੍ੈਲ ਤੱਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਤੰਨ ਸਾਲ ਦੀ 
ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ:  

•	 ਉਹ ਏਬੋਕਰਜਨਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਟੋਰਸ ਸਟਰੇਟ ਦੀਪਵਾਸੀ ਹੈ, ਜਾਂ

•	 ਚਾਇਲਡ ਪ੍ੋਟੇਿਸ਼ਨ ਨੂ ੰਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਸਨੰੂ 

ਚਾਇਲਡ ਪ੍ੋਟੇਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ Child FIRST ਨੂ ੰਰੇਿਰ 

ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੋਵੇ।

ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਸਿੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਦੋ 
ਸਾਲ ਤੱਿ ਿ੍ੀ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ ਕਵੱਚ ਭਾਗ ਕਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 

ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੀਆ ਂਦੇ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ ਕਵੱਚ ਿ੍ੀ ਜਾਂ ਘੱਟ 

ਿੀਸ ਤੇ ਭਾਗ ਲੈ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਕਤੰਨ	ਸਾਲ	ਦੀ	ਉਮਰ	ਵਾਲੇ	ਬੱਚੀਆਂ	ਲਈ	ਿ੍ੀ	ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ	
ਪ੍ੋਗਰਾਮਾ	ਬਾਰੇ	ਵਿੇਰੀ	ਜਾਣਿਾਰੀ	ਲਈ	ਆਪਣੀ	ਔਲਾਦ	ਦੇ	
ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ	ਕਸਕਿਅਿ	ਜਾਂ	ਸੇਵਾ	ਪ੍ਬੰਿਿ		ਨਾਲ	ਗਲਬਾਤ	
ਿਰੋ।

ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ ਦੀ ਚੌਣ ਿਰਨਾ
ਹਰ ਪਰਵਾਰ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਕਣਆ ਕਗਆ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ ਤੁਹਾਡੀ 
ਔਲਾਦ ਅਤੇ ਪਕਰਵਾਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਉਪਯੁਿਤ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   

ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ ਦੀ ਿੋਜ ਿਰਣਾ ਇੱਿ ਚੰਗਾ 
ਕਵਚਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤੀ ਿਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਕਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੇ 
ਕਵਿਟੋਰੀਆ ਕਵੱਚ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਿੁੱਝ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੱਚੀਆ ਂਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਅਰਜੀ ਸਵੀਿਾਰ 

ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜਦ ਸੂਚੀ ਆਉਣ 

ਦ ੇਬਾਅਦ, ਇਹ ਪਤਾ ਿਰਣ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ ਕਿ 

ਿੀ ਉਹ ਓਪਨ ਡੇ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਬੰਿ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ 
ਮੁਲਾਿਾਤ ਿਰਣ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੇਂਟ ਬੁੱਿ ਿਰੋ। 

ਇਹ ਹਰੇਿ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ ਨੂ ੰ‘ਸੱਮਝਣ’, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ 

ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝਾ ਿਰਣ ਦਾ ਵਿੀਆ ਮੌਿਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ 
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸੱਿਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ ਕਿੰਨੇ 

ਕਦਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕਵੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀ 
ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਿਰਾ ਸੱਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 
ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿੀਸ ਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿੀ ਿੋਈ ਸਬਕਸਡੀ ਉਪਲੱਬਿ 

ਹੈ।

ਜੇਿਰ ਹੋ ਸਿੇ ਤਾਂ ਇੱਿ ਤੋਂ ਵੱਿ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ ਕਵੱਚ ਜਾਓ। ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰੋ 
ਕਿ ਤੁਸੀ ਿੇਵਲ ਹੋਰ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਵਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਨਰਭਰ 

ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ ਹੋ।

ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ ਉਪਲੱਬਿ ਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਅਿਸਰ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਿਰਣ ਦੇ ਿਰਚ ਨੂ ੰਪੂਰਾ ਿਰਣ 

ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਿੀਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਿੀਸ ਕਨਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਕਨਰਿਾਰਤ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ 
ਕਨਰਭਰ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਹੋ ਸੱਿਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ 

ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਦਾ ਆਿਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਕਟਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਿਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ।

ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਕਵੱਚ ਹਰ 
ਹਫ਼ਤ ੇਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ?
ਚਾਰ-ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੀਆ ਂਦੇ ਬਹੁਤੇਰ ੇਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ 

ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ ਹਰ ਹਫ਼ਤ ੇ15 ਘੰਟੇ ਲਈ ਪ੍ਦਾਨ ਿੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਸਿੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ ਤੋਂ ਕਪੱਛਲੇ ਸਾਲ ਕਵੱਚ 
ਬੱਚੀਆ ਂਲਈ ਿ੍ੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਿੀਸ ਦਾ 
ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ
ਕਵਿਟੋਰੀਅਨ ਸਰਿਾਰ ਿੁਝੱ ਬੱਚੀਆ ਂਲਈ ਿੀਸ ਕਵੱਚ ਸਬਕਸਡੀ 
(ਛੱੁਟ) ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂਜੋ ਉਹ ਬੱਚ ੇਪ੍ਾਈਮਰੀ ਸਿੂਲ 

ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਣ ਦੇ ਕਪਛਲੇ ਸਾਲ ਕਵੱਚ ਿ੍ੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਿੀਸ ਤੇ 
ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਜਾ ਸਿਣ, ਆਮ-ਤੌਰ ਤੇ	ਉਹਨਾ ਬੱਚੀਆ ਂਦੇ ਚਾਰ 

ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ। 

ਬੱਚ ੇਸਿੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਣ ਦੇ ਕਪਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ ਕਵੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਮ-ਤੌਰ 
ਤੇ ਤੱਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਿੁੱਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਤੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ 
ਵੀ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੌਣ ਿਰਨ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਕਿਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸਿਾ 6 ਵੇਿੋ
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