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لماذا تعتبر روضة األطفال مهمة؟
يتعلم األطفال في روضة األطفال المهارات الرئيسية، بما في 

ذلك التفكير اإلبداعي والمهارات االجتماعية والعاطفية والمهارات 
المبكرة للقراءة والكتابة واللغة. ُتظِهر األبحاث أن سنتْين في روضة 

األطفال أفضل من سنة واحدة، وتعمل على إعداد األطفال للنجاح 
في المدرسة والحياة. 

ما هي روضة أطفال البداية المبكرة؟
توفر روضة أطفال البداية المبكرة روضة أطفال مجانية لفترة 15 

ساعة كحد أقصى أو روضة أطفال منخفضة التكلفة اسبوعيًا 
ألطفال مؤهلين بعمر الثالث سنوات حيث يتم تقديم برامج من 

مة مَؤهلة. قبل معلِّ
تعتزم الحكومة الفيكتورية بدء تنفيذ روضة أطفال الثالث 

سنوات. أثناء بدء التنفيذ، ستواصل روضة أطفال البداية المبكرة 
بتوفير 15 ساعة أسبوعيًا من روضة األطفال الممّولة.

يتم تقديم طلبات التمويل لروضة أطفال البداية المبكرة 
بواسطة الخدمة نيابة عنك ويتم دفع المنحة مباشرًة إلى 

الخدمة.

هل طفلي مؤهل؟
حتى يكون طفلك مؤهاًل يجب أن يكون عمره 3 سنوات بحلول 

30 أبريل/نيسان في السنة التي يبدأ فيها روضة األطفال 

ويستوفي أحد المعايير التالية:
أن يكون من خلفية الجئة أو مطالبة بلجوء 	
يتم تحديده بأنه من السكان األصليين أو سكان جزر توريس 	
عائلتك كانت على اتصال بمنظمة حماية الطفل. 	

كيف أسجل طفلي؟
يمكنك تسجيل طفلك من خالل االتصال بخدمة روضة األطفال 

القريبة منك  أو بمجلسك البلدي المحلي وطلب الوصول إلى 
روضة أطفال البداية المبكرة. بداًل من ذلك، أي أختصاصي يدعمك 

ومن ضمنهم موظف منظمة الطفل أواًل أو منظمة حماية 
الطفل، أو ممرضة صحة األم والطفل أو موظف ثنائي الثقافة 

أو مرشدة وداعمة مجموعة اللعب القيام بذلك نيابًة عنك، أو فرع 
تنفيذ ما يتعلق بالطفولة المبكرة الخاصة بكم أو )موظف دعم 

مشاركة مؤسسة كوري( أو )KESO( مرشد تعليم الطفولة 
المبكرة )Early Childhood Learning Adviser(  في أقرب 

 Department of Education and Training مكتب لـ
يساعدك على تقديم الطلب.

هل يجب أن يذهب طفلي إلى روضة 
أطفال األربع سنوات أيضًا؟

نعم، سيبني برنامج روضة األطفال في السنة التي تسبق 
المدرسة على نقاط القوة التي سيطّورها طفلك خالل مرحلة 

روضة أطفال البداية المبكرة عند بلوغهم سن الثالثة.
إّن األطفال الذين هم مؤهلون أو الذين دخلوا إلى روضة 

أطفال البداية المبكرة هم أيضًا مؤهلون لروضة أطفال األربع 
سنوات المجانية أو منخفضة التكلفة  لـ 15 ساعة أسبوعيًا 

في أي برنامج روضة أطفال ممّولة. إّن جميع أطفال السكان 
األصليين وسكان جزر مضيق توريس المسجلين في خدمة 
روضة أطفال ممولة هم مؤهلون للحصول على 15 ساعة 

أسبوعيًا من روضة أطفال مجانية أو منخفضة التكلفة.
حاول أن تسّجل طفلك في روضة أطفال األربع سنوات في 

أقرب وقت ممكن للتأكد من حصول طفلك على مكان حيث أّن 
األماكن في روضة أطفالك المفضلة هي غير مضمونة.


