
ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ਸ਼ਆ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਸ਼ਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਸੇਵਾ 9280 1955 ਤੇ ਫੋਨ ਿਰਿੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੱਲ ਿਰਣ ਸ਼ਵੱਚ 
ਮਦਦ ਲਈ ਫ੍ੀ ਦੁਭਾਸ਼ਸ਼ਆ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਯੋਗ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ।   

ਸ਼ਨਪਟਾਨ ਿਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਰਸ਼ਫਊਜ਼ੀ ਪਸ਼ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ ਦਾ 
ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਸ਼ਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰ ਸੱਿਦੇ ਹਨ।

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ
ਸ਼ਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਫੀਸ ਸਬਸ਼ਸਡੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ Department of Education and Training 
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.education.vic.gov.au/childhood/
parents/kindergarten/Pages/fees.aspx ਵੇਖੋ

ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਸੰਪਰਿ
ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਥਾਂ ਸਸ਼ਵਚਬੋਰਡ

ਉਤਰੀ-ਪੂਰਵੀ ਸ਼ਵਿਟੋਰੀਆ Benalla 03 8392 9500

Glen Waverley 03 8392 9300

ਉਤਰੀ-ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਵਿਟੋਰੀਆ Bendigo 03 5440 3111

Coburg 03 9488 9488

ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਵੀ ਸ਼ਵਿਟੋਰੀਆ Dandenong 03 8765 5600

Moe 03 5127 0400

ਦੱਖਣੀ-ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਵਿਟੋਰੀਆ Ballarat 03 5337 8444

Geelong 03 5225 1000

Footscray 03 8397 0300

ਸ਼ਤਆਰਿਰਤਾ:
Department of Education and Training
2, Treasury Place, East Melbourne 
Melbourne 3002
© ਸ਼ਵਿਟੋਰੀਆ ਰਾਜ ਅਗਸਤ 2015 

ਸ਼ਤੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬੱਚੀਆ ਂਲਈ ਫ੍ੀ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ
ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਤੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਏਬੋਸ਼ਰਜਨਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਟੋਰਸ 
ਸਟਰੇਟ ਦੀਪਵਾਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੰੂ ਚਾਇਲਡ ਪ੍ੋਟੇਿਸ਼ਨ ਜਾਂ Child FIRST 
ਵਲੋਂ  ਮਦਦ ਸ਼ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿ ਉਹ 15 ਘੰਟੀਆਂ ਤੱਿ ਫ੍ੀ 
ਜਾਂ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੇ ਸ਼ਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਣ।  ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ 
ਲਈ www.education.vic.gov.au/childhood/parents/
kindergarten/Pages/earlystart.aspx ਵੇਖੋ

ਅਰਲੀ ਸਟਾਰਟ ਸ਼ਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਏਿਸਟੇਂਸ਼ਨ 
ਗਰਾਂਟ
ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਸ਼ਪਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਾਰੰਸ਼ਭਿ ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ ਸ਼ਿੰਡਰਗਾਰਟਨ  
(Early Start Kindergarten) ਜਾਂ ਪ੍ਾਰੰਸ਼ਭਿ ਸ਼ਸੱਸ਼ਖਆ-ਪ੍ਾਪਤੀ ਤੱਿ ਪਹੁੰਚ 
(Access to Early Learning) ਸ਼ਵੱਚ ਭਾਗ ਸ਼ਲਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਅਰਲੀ 
ਸਟਾਰਟ ਸ਼ਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਏਿਸਟੇਂਸ਼ਨ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸੱਿਦੇ ਹੋ। ਏਿਸਟੇਂਸ਼ਨ 
ਗਰਾਂਟ ਉਨ੍ਾਂ ਪਸ਼ਰਸ਼ਸਥਤੀਆਂ ਸ਼ਵੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਜੱਥੇ ਸ਼ਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਫੀਸ 
ਸਬਸ਼ਸਡੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੂ ੰਫ੍ੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 
ਫੀਸ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਿੀਤੇ ਸ਼ਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ ਸ਼ਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ 
ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।   

ਫ੍ੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੇ 
ਸ਼ਿੰਡਰਗਾਰਟਨ
ਸ਼ਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਫੀਸ ਸਬਸ਼ਸਡੀ
Punjabi Translation



ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂ?
ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ 
ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਿਰ ਸੱਿਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂ ੰਆਪਣਾ ਿੰਸੇਸ਼ਨ 
ਿਾਰਡ, ਵੀਜ਼ਾ, ਬਰਥ ਸਰਟੀਸ਼ਫਿੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੁੱਿਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਵਖਾ ਸੱਿਦੇ ਹੋ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ  ਫੀਸ ਸਬਸ਼ਸਡੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 
ਪਾਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਸੱਧੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਸ਼ਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਨੂ ੰਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
ਸ਼ਜਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਫ੍ੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਫੀਸ ਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ 
ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਣ ਸ਼ਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਸੀ ਸਾਲ ਸ਼ਵੱਚ ਿਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਫੀਸ ਸਬਸ਼ਸਡੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸੱਿਦੇ 
ਹੋ, ਭਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਸ਼ਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਸ਼ਵੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰ 
ਦਵੇ।   

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਲਈ ਸ਼ਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੀ 
ਖੋਜ ਸ਼ਿਵੇਂ ਿਰਾਂ?
ਸ਼ਨਜੀ ਪਸ਼ਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂ ੰਪੂਰਾ ਿਰਣ ਲਈ, ਸ਼ਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ 
ਿਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਸ਼ਰਸਰਾਂ ਸ਼ਵੱਚ ਪ੍ਦਾਨ ਿੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਜਨ੍ਾਂ ਸ਼ਵੱਚ ਲਾਂਗ ਡੇ 
ਿੇਅਰ ਸੇਂਟਰਸ, ਿਮਯੂਸ਼ਨਟੀ ਸ਼ਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਅਤੇ ਿੁਝੱ ਸਿੂਲ ਸ਼ਾਸ਼ਮਲ ਹਨ। 

ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਵੱਚ ਸ਼ਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ  
www.education.vic.gov.au/findaservice/Home.aspx  
ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਾਮੀ ਿੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ। ਤੁਸੀ   
www.dtpli.vic.gov.au ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਾਮੀ ਿੌਂਸਲ ਦੇ ਸੰਪਰਿ ਵੇਰਵੇ ਦਾ 
ਪਤਾ ਲਗਾ ਸੱਿਦੇ ਹੋ।

ਸ਼ਿੰਡਰਗਾਰਟਨ (ਬਾਲਵਾੜੀ) ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ 
ਲਈ ਇੱਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਸ਼ਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚ ੇਅਸ਼ਜਹੀਆਂ 
ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸ਼ਸੱਖਦੇ ਹਨ ਸ਼ਜਨ੍ਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ 
ਸ਼ਜੰਦਗੀ ਆਧਾਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ ਿਾਬਲ ਅਰਲੀ ਚਾਇਲਡਹੁਡ (ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੇ) 
ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਸਸ਼ਖਅਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਦਾਨ ਿੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਿ ਸ਼ਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਸਹਤ ਅਤੇ ਿਸ਼ਲਆਣ, 
ਸਮਾਜਿ ਅਤੇ ਸ਼ਸੱਸ਼ਖਆ-ਪ੍ਾਪਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੀਆਂ ਸ਼ਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਬੱਚੀਆ ਂਨੂ ੰਸਿੂਲ ਸ਼ਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਿਰਣ ਲਈ ਸ਼ਤਆਰ ਿਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਿਰ ਬੱਚ ੇਸ਼ਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ ਸ਼ਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਲ ਸ਼ਵੱਚ 30 ਅਪ੍ੈਲ 
ਤੱਿ ਘਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂ ੰਸ਼ਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ 
ਸ਼ਵੱਚ ਭਰਤੀ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਸ਼ਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਸ਼ਸੱਸ਼ਖਆ-
ਪ੍ਾਪਤੀ ਸ਼ਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰੇਗੀ।

ਸ਼ਵਿਟੋਰੀਆ ਸ਼ਵੱਚ, ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਸ਼ਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ ਲਾਂਗ ਡੇ ਿੇਅਰ 
ਸੇਂਟਰਾਂ, ਿਮਯੂਸ਼ਨਟੀ ਸ਼ਿੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ ਅਤੇ ਿੁਝੱ ਸਿੂਲਾਂ ਸ਼ਵੱਚ ਪ੍ਦਾਨ ਿੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ।

ਸ਼ਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਫੀਸ ਸਬਸ਼ਸਡੀ
ਸਾਰੇ ਬੱਚੀਆ ਂਨੂ ੰਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਸਿੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਣ ਦੇ ਸ਼ਪਛਲੇ ਸਾਲ ਉੱਚ-
ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ ਤੱਿ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਣ ਦੀ 
ਸ਼ਵਿਟੋਰੀਅਨ ਸਰਿਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਸ਼ਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ 
ਫ੍ੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੇ ਸ਼ਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਫੀਸ ਸਬਸ਼ਸਡੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂ ੰਹਰ 
ਹਫ਼ਤ ੇ15 ਘੰਟੀਆਂ ਤੱਿ ਲਈ ਸ਼ਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ ਤੱਿ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਦੀ 
ਹੈ।

ਿੀ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਫ੍ੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੇ 
ਸ਼ਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਲਖੇ ਸ਼ਿਸੇ ਵੀ ਪਸ਼ਰਸਸ਼ਥਤੀ ਸ਼ਵੱਚ ਫ੍ੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੇ 
ਸ਼ਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੱਿ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ:

• ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਪਸ਼ਹਚਾਣ ਮਾਸ਼ਪਆਂ, ਦੇਖਰੇਖਿਰਤਾ ਜਾਂ ਿਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰਡੀਅਨ 
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਏਬੋਸ਼ਰਜਨਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਟੋਰਸ ਸਟਰੇਟ ਦੀਪਵਾਸੀ  ਦੇ ਰੂਪ ਸ਼ਵੱਚ ਿੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ

• ਆਪਣੇ ਬਰਥ ਸਰਟੀਸ਼ਫਿੇਟ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਪਸ਼ਹਚਾਣ ਇਿੱਠੇ ਪੈਦਾ 
ਹੋਏ ਇੱਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੀਆ ਂ(ਇੱਿਠੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ਤੰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਤੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੀਆਂ) 
ਸ਼ਵੱਚੋਂ ਇੱਿ ਬੱਚ/ੇਬੱਚੀ ਦੇ ਰੂਪ ਸ਼ਵੱਚ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

• ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਜਾਂ ਮਾਸ਼ਪਆਂ ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਿੋਲ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਵੱਚੋਂ ਿੋਈ ਿਾਰਡ ਜਾਂ 
ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ: 

 – ਿਾਮਨਵੇਲਥ ਹੇਲਥ ਿੇਅਰ ਿਾਰਡ
 – ਿਾਮਨਵੇਲਥ ਪੇਨਸ਼ਨਰ ਿੰਸੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ 

 – ਸ਼ਡਪਾਰਟਮੇਂਟ ਆਫ ਵੈਟਰਨਸ ਅਫੈਅਰਸ ਗੋਲਡ ਿਾਰਡ ਜਾਂ ਵਾਇਟ ਿਾਰਡ
 – ਪਾਤਰ ਜਾਂ ਅਸਾਇਲਮ ਸੀਿਰ ਵੀਜ਼ਾ


