Δωρεάν προγράμματα για
δικαιούχα παιδιά τριών ετών
Εάν το τριετές παιδί σας είναι Ιθαγενής ή από τις Νήσους του
Torres Strait ή υπό την προστασία της υπηρεσίας Προστασίας
Παιδιών ή του Child FIRST, μπορεί να δικαιούται έως 15 ώρες
δωρεάν ή χαμηλού κόστους πρόγραμμα νηπιαγωγείου. Για
περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το
www.education.vic.gov.au/childhood/parents/
kindergarten/Pages/earlystart.aspx

Πρόωρη Έναρξη Νηπιαγωγείου
παράταση χορήγησης
Εάν το παιδί σας έχει πρόσβαση στην Πρόωρη Έναρξη
Νηπιαγωγείου [Early Start Kindergarden] ή στην Πρόσβαση
Πρόωρης Μάθησης [Access to Early Learning] των προγραμμάτων
του προηγούμενου έτους, μπορεί να δικαιούται να λάβει την
παράταση χορήγησης της Πρόωρης ‘Εναρξης Νηπιαγωγείου. Η
παράταση χορήγησης ισχύει σε περιστάσεις όπου η Επιδότηση
Διδάκτρων Νηπιαγωγείου δεν εφαρμόζεται και επιτρέπει στο
παιδί σας να παρακολουθήσει πρόγραμμα που χρηματοδοτείται
από το νηπιαγωγείο δωρεάν ή με ελάχιστο κόστος.

Δίγλωσσες υπηρεσίες και διερμηνείς
Η υπηρεσία νηπιαγωγείου του παιδιού σας έχει πρόσβαση σε
δωρεάν διερμηνείς οι οποίοι θα σας βοηθήσουν μιλώντας για
σας και για τις ανάγκες του παιδιού σας καλώντας το 9280 1955.
Οι υπάλληλοι εγκατάστασης μπορούν επίσης να βοηθήσουν
οικογένειες προσφύγων να βρούνε ένα πρόγραμμα
νηπιαγωγείου.

Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προγράμματα
νηπιαγωγείων ή για επιδότηση διδάκτρων επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα του Department of Education and Training
στο www.education.vic.gov.au/childhood/parents/
kindergarten/Pages/fees.aspx ή επικοινωνήστε με το
πλησιέστερο σε σας Περιφερειακό Γραφείο.

Επικοινωνία Περιφερειακού Γραφείου
Περιφερειακό
Γραφείο

Τοποθεσία

Τηλεφωνικό
κέντρο

Βορειο-Ανατολική
Βικτώρια

Benalla

03 8392 9500

Glen Waverley

03 8392 9300

Βορειο-Δυτική
Βικτώρια

Bendigo

03 5440 3111

Coburg

03 9488 9488

Νοτιο-Ανατολική
Βικτώρια

Dandenong

03 8765 5600

Moe

03 5127 0400

Νοτιο-Δυτική
Βικτώρια

Ballarat

03 5337 8444

Geelong

03 5225 1000

Footscray

03 8397 0300
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Δωρεάν ή χαμηλού
κόστους νηπιαγωγείο
Επιδότηση Διδάκτρων Νηπιαγωγείου
Greek Translation

Το νηπιαγωγείο είναι ένα σημαντικό
βήμα για το παιδί σας. Μέσα από το
νηπιαγωγείο τα παιδιά μαθαίνουν
δεξιότητες πάνω στις οποίες θα
οικοδομήσουν σε όλη τους τη ζωή.
Τα προγράμματα νηπιαγωγείων παραδίδονται από
ειδικευμένους για μικρά παιδιά παιδαγωγούς και
εκπαιδευτικούς.
Σύμφωνα με έρευνες, το νηπιαγωγείο οδηγεί στη βελτίωση
της υγείας, ευημερίας των παιδιών με κοινονικά και μαθησιακά
αποτελέσματα και τα προετοιμάζει για την μετάβασή τους στο
σχολείο.
Η εγγραφή του παιδιού σας σε πρόγραμμα νηπιαγωγείου
μπορεί να γίνει όταν έχει κλείσει το παιδί τουλάχιστον το
τέταρτο έτος ηλικίας έως τις 30 Απριλίου της χρονιάς που θα
παρακολουθήσει νηπιαγωγείο.
Ο/η νηπιαγωγός του παιδιού σας θα συνεργαστεί μαζί σας για
να στηρίξει τη μάθηση του παιδιού σας.
Στη Βικτώρια, προσφέρονται ποιοτικά προγράμματα
νηπιαγωγείου σε ολοήμερους παιδικούς σταθμούς, σε κοινοτικά
νηπιαγωγεία καθώς και σε ορισμένα σχολεία.

Επιδότηση διδάκτρων νηπιαγωγείου
Το παιδί σας μπορεί να δικαιούται να φοιτήσει σε νηπιαγωγείο
δωρεάν ή με χαμηλό κόστος σύμφωνα με τη δέσμευση της
Κυβέρνησης της Βικτώριας να παρέχει σε όλα τα παιδιά
πρόσβαση σε πρόγραμμα νηπιαγωγείου υψηλής ποιότητας πριν
αρχίσουν το σχολείο.
Η επιδότηση διδάκτρων νηπιαγωγείου παρέχει στα τετραετή
παιδιά πρόσβαση σε πρόγραμμα νηπιαγωγείου έως 15 ώρες την
εβδομάδα.

Δικαιούται το παιδί μου δωρεάν ή
χαμηλού κόστους νηπιαγωγείο;
Το παιδί σας θα έχει πρόσβαση σε δωρεάν ή χαμηλού κόστους
νηπιαγωγείο σε μία από τις παρακάτω περιστάσεις:
• το παιδί σας αναγνωρίζεται από το γονιό του, φροντιστή ή
νόμιμο κηδεμόνα του ως Ιθαγενής και/ή από τις νήσους του
Torres Strait
• το παιδί σας αναγνωρίζεται στο πιστοποιητικό γέννησής του ως
παιδί από πολλαπλή γέννηση (τρίδυμα ή περισσότερα)
• το παιδί σας είναι κάτοχος, ή ο γονιός ή ο κηδεμόνας του είναι
κάτοχος, μίας από τις ακόλουθες κάρτες:
–– Κοινοπολιτειακή Κάρτα Υγείας
–– Κοινοπολιτειακή Εκπτωτική Κάρτα για Συνταξιούχους
–– Χρυσή Κάρτα ή Λευκή Κάρτα από το Υπουργείο Απομάχων
Πολέμου
–– Δικαιούχα βίζα ή βίζα Αιτούντα ‘Ασυλο

Πώς θα υποβάλουμε αίτηση;
Μιλήστε στο προσωπικό της υπηρεσίας νηπιαγωγείου για
την επιλεξιμότητα του παιδιού σας, και δείξτε τους την
κάρτα μειώσεων, τη βίζα, το πιστοποιητικό γέννησης ή άλλα
σχετικά έγγραφα.
Το νηπιαγωγείο του παιδιού σας θα υποβάλει αίτηση για την
επιδότηση διδάκτρων εκ μέρους σας. Η πληρωμή πρέπει
να γίνει απευθείας στο νηπιαγωγείο του παιδιού σας για να
μπορέσει το παιδί σας να λάβει υψηλής ποιότητας δωρεάν ή
χαμηλού κόστους πρόγραμμα.
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την επιδότηση
διδάκτρων οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της
χρονιάς, ακόμη και σε περίπτωση που το παιδί σας
μεταφερθεί σε άλλο νηπιαγωγείο.

Πώς μπορώ να βρω νηπιαγωγείο
για το παιδί μου;
Για την κάλυψη των αναγκών κάθε οικογένειας ξεχωριστά,
προσφέρονται διαφορετικοί τύποι νηπιαγωγείων που
συμπεριλαμβάνουν ολοήμερους παιδικούς σταθμούς,
κοινοτικά νηπιαγωγεία και ορισμένα σχολεία.
Για να βρείτε την υπηρεσία νηπιαγωγείου στην
περιφέρειά σας επισκεφθείτε το
www.education.vic.gov.au/findaservice/Home.aspx or
ή επικοινωνήστε με το δήμο σας. Μπορείτε να βρείτε τις
πληροφορίες του δήμου σας στο
www.dtpli.vic.gov.au

