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Anaokulu neden önemlidir? 
Anaokulu, çocukların okulda ve hayatta başarıya 
hazırlanmasına yardımcı olur. Anaokulunda çocuklar 
dil, sayılar ve kalıplar hakkında bilgi edinmek için 
oyun oynamayı kullanırlar. Ayrıca, başkalarıyla nasıl 
geçineceklerini, duygularını paylaşmayı, dinlemeyi 
ve yönetmeyi öğrenirler. Öğretmenler, çocukların 
öğrenme konusunda meraklı, yaratıcı ve özgüvenli 
olmalarına yardımcı olur. Araştırmalar, iki yıllık 
anaokulunun bir yıllıktan daha iyi olduğunu gösteriyor. 

Erken Başlangıç Anaokulu Nedir? 
Early Start Kindergarten, mülteci veya sığınmacı 
geçmişinden gelen üç yaşındaki çocuklara haftada 
15 saat ücretsiz veya düşük maliyetli anaokulu sağlar. 

Erken Başlangıç Anaokulu başvuruları anaokulu 
tarafından yapılır. Erken Başlangıç Anaokulu yardımı 
doğrudan anaokuluna ödenir.

Çocuğumun hakkı var mı?
Siz veya çocuğunuz aşağıda belirtilen durumlarda 
ise çocuğunuzun hakkı vardır: 

• mülteci vizesi veya insani vizeye (humanitarian 
visa) sahip olmak, veya

• mülteci veya insani vize (humanitarian visa) 
başvurusunda bulunuyor olmak, veya

• geçerli veya süresi dolmuş bir ImmiCard’a sahip 
olmak.

Bunların hiçbiri geçerli değilse, ancak siz veya 
çocuğunuz mülteci veya sığınmacıysanız veya 
benzer deneyimler yaşadıysanız, çocuğunuzun yine 
de hakkı olabilir.

İstisna hakkında soru sormak için bölgenizdeki 
Department of Education and Training ofisiyle 
iletişime geçin. Ayrıca sizi destekleyen herhangi 
bir profesyonelden sizin için Bakanlıkla iletişime 
geçmesini isteyebilirsiniz.



Çocuğumu nasıl kaydettireceğim?
Erken Başlangıç Anaokulu, nitelikli bir öğretmen 
ile tüm anaokulu programlarında mevcuttur. 
Yakınınızdaki bir anaokuluna veya belediyenize 
başvurarak çocuğunuzu kaydettirebilirsiniz. 

Tercümana ihtiyacınız varsa anaokuluna söyleyin. 
Ücretsiz telefon tercümanlığı hizmetlerinden 
yararlanabilirler. 

Kaydolmak için yardıma ihtiyacınız varsa, 
Department of Education and Training’e veya 
sizi destekleyen herhangi bir profesyonele sorun, 
örneğin: 

• destek görevlisi

• iki kültürlü görevli 

• anne ve çocuk sağlığı hemşiresi 

• desteklenen oyun grubu düzenleyicisi.

Çocuğum dört-yaşında-anaokulu’na 
gitmeli mi?
Evet. Erken Başlangıç Anaokulu’nun ardından 
çocuğunuzun ücretsiz veya düşük maliyetli dört-
yaşında-anaokuluna hakkı vardır. Bu, onların güçlü 
yönlerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır.



Erken Başlangıç Anaokulu hakkında 
daha fazla bilgiyi nereden bulabilirim?
• education.vic.gov.au adresini ziyaret edin ve Early 

Start Kindergarten için arama yapın, veya

• Bölgenizdeki Eğitim ve Öğretim Bakanlığı 
(Department of Education and Training) ofisini 
arayın.

Dilinizde yardım almak için: 

• 131 450 numaralı telefondan Ulusal  
Yazılı ve Sözlü Tercümanlık  
Servisi’ni (TİS) arayın

• tercümandan bölgenizin numarasını aramasını 
isteyin (yukarıya bakın) 

• tercüman telefon görüşmesinde kalacak ve 
konuşmayı tercüme edecektir.
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Bölge Ofisi Yer

Kuzey-doğu Victoria
1300 333 231

Benalla
Wodonga
Wangaratta
Seymour
Shepparton
Glen Waverley

Kuzey-batı Victoria 
1300 338 691

Bendigo
Mildura
Swan Hill
Coburg
Greensborough

Güneydoğu Victoria
1300 338 738

Moe
Leongatha
Warragul
Sale
Cheltenham
Frankston
Dandenong

Güney-batı Victoria
1300 333 232

Ararat
Ballarat
Geelong
Horsham
Warrnambool
Footscray
Keilor

Bölgesel ofis iletişimi

http://education.vic.gov.au

