رياض األطفال ""Kindy
في Queensland
ما هي روضة األطفال ""kindy؟

كيفية التسجيل

روضة األطفال  ،Kindergartenوالتي تعرف أيضا باسم  ،kindyهي برنامج

يمكن لألطفال في كوينزالند ( )Queenslandااللتحاق بالروضة  Kindyفي

تعليمي بدوام جزئي لألطفال في العام السابق على االلتحاق بالمدرسة.
ويتيح االلتحاق بأحد برامج رياض األطفال " "kindyالتعليمية لطفلك فرصة
التعلم من خالل اللعب وتكوين صداقات وإعداده لالنتقال إلى المدرسة.
وتقوم برامج رياض األطفال  kindyالتعليمية المعتمدة من ِقبل
 Queensland Governmentعلى أساس التعلم من خالل اللعب ويقوم
بتدريسها معلمون مؤهلون للتدريس لمرحلة الطفولة المبكرة .كما يمكن
توفير برامج  kindyالتعليمية في مراكز التعليم لمرحلة الطفولة المبكرة،
وفي بعض المدارس الريفية النائية ،ومن خالل التعلم عن بعد أو ekindy
لألطفال غير القادرين على الوصول ألي من تلك المراكز.

التعلم في روضة األطفال ""kindy
يتعلم األطفال في  kindyمن خالل اللعب:
• استخدام اللغة في التعبير عن األفكار والمشاعر.
• تكوين الصداقات ،والمشاركة واللعب مع اآلخرين.
• التعلم من خالل اكتساب تجارب جديدة.
•

تعزيز الثقة بالنفس والشعور بالقوة.

•	التعبير عن أنفسهم من خالل الفن وعروض الرقص وأداء العروض
المسرحية.
•	بناء األسس المعرفية واستكشاف أفكار جديدة ومساعدتهم في
التمتع بالتأهيل الناجح لاللتحاق بالمدرسة.

العام السابق على االلتحاق بالمدرسة .وتختلف كل خدمة عن األخري،
وبعضها قد يكون لديه قائمة انتظار ،لذلك يفضل أن تتحدث مع خدمة
روضة األطفال  kindergartenالتي اخترتها لمعرفة أفضل وقت لتسجيل
طفلك.
ُ
يشترط أن يتم طفلك  4سنوات بحلول  30حزيران/يونيو للتسجيل في رياض
األطفال .kindy
تاريخ ميالد الطفل

متى يمكن للطفل
االتحاق بالروضة kindy

 1تموز/يوليو  2013حتى  30حزيران/يونيو 2014

2018

 1تموز/يوليو  2014حتى  30حزيران/يونيو 2015

2019

 1تموز/يوليو  2015حتى  30حزيران/يونيو 2016

2020

 1تموز/يوليو  2016حتى  30حزيران/يونيو 2017

2021

 1تموز/يوليو  2017حتى  30حزيران/يونيو 2018

2022

 1تموز/يوليو  2018حتى  30حزيران/يونيو 2019

2023

البيانات المطلوبة لتسجيل طفلك:
•	اسم الطفل وعنوانه.
ّ
ّ
الوصي
ولي أمر أو قائم بأعمالمقدم الرعاية أو كنت
•	بياناتك إذا كنت
على الطفل.
•	بيانات تفصيلية عن أي أحكام قضائية أو خطط أو أحكام أوامر
قضائية تخص حضانة الطفل.
•	بيانات تفصيلية عن أي احتياجات خاصة (مثل :اإلعاقة أو حساسية
الطعام أو غيرها من االحتياجات).
•	إثبات لتاريخ الميالد (مثل :شهادة ميالد الطفل).
•	السجل الصحي وسجل التطعيمات.
•	بيانات األشخاص المسموح لهم باستالم طفلك ومن يتم إخطارهم
في حاالت الطوارئ.
ُ َ
يلتزم مقدمو الخدمة بالحفاظ على سرية هذه المعلومات ولديك كامل
الحق في االطالع على سجالت طفلك.

اختيار الـkindy

تكاليف االلتحاق بـ kindy

يكون جميع األطفال في كوينزالند ( )Queenslandمؤهلين لاللتحاق بروضة

تختلف رسوم االلتحاق برياض األطفال  kindergartenحسب الخدمة المقدمة.

أطفال معتمدة في العام السابق على االلتحاق بالمدرسة.

فتواصل مع الروضة  kindyالمراد االلتحاق بها للتعرف على نظام دفع الرسوم

تطبق برامج رياض األطفال  kindergartenالمعتمدة التوجيهات الحكومية
وهي:

الخاص بهم.
ويمكن االلتحاق بـ  kindergartenبدفع رسوم مخفضة أو بدون رسوم وذلك

•	برنامج تعليمي قائم على التعلم من خالل اللعب يدرسه معلمون
ً
مؤهلون للتدريس لمرحلة الطفولة المبكرة وفقا للتوجيهات الحكومية.
ً
ُ َ
ً
•	يدرس عادة لمدة  15ساعة في األسبوع ،و 40أسبوعا في السنة وذلك
في العام السابق على التحاق األطفال بالمدرسة
•	يتوافق مع  Queensland kindergarten learning Guidelineأو أي من

لألسر المستحقة بما في ذلك األسر الحاضنة والتي:
•	لديها بطاقة  (HCC) Health Care Cardسارية من الحكومة األسترالية (أو
لديهم طفل يحمل تلك البطاقة).
ً
•	لديها ( Australian Government Pensioner Concession Cardتوجه تلقائيا
إلىاستحقاقات )HCC

برامج  Queensland curriculum and Assessment Authorityاألخرى

•	لديها  Department of Veterans' Affairs Gold Cardأو White Card

المعتمدة.

•	تملك بيان رسمي كخطاب من الجهة المعنية باألمر يوضح سبب منحها

لتتمكن من تمييز برامج  Queensland Governmentالمعتمدة عن غيرها من
البرامج ابحث عن عالمة "."kindy tick

HCC
•	تنتمي للسكان األصليين أو سكان جزر مضيق توريس (أو لديهم لديها
طفل ينتمي لهؤالء السكان)
•	لديها ثالثة أطفال أو أكثر في نفس العمر ومسجلين في نفس العام.
يتم تقديم إعانات خفض أو إلغاء رسوم االلتحاق بـ  kindergartenمباشرة إلى
مقدم الخدمة .وقد يوفر عليك ذلك تكبد النفقات من مالك الخاص .ويمكن
مستوف للعديد من المعايير.
المطالبة بها مرة واحدة فقط حتى إذا كنت
ٍ
وقد تكون أسر األطفال الملتحقين ببرنامج  Kindergartenفي إطار الرعاية
ً
طوال اليوم مؤهلة هي أيضا إلعانة Commonwealth Government Child Care
.Subsidy
ويوفر  Centrelinkالمعلومات حول معايير األهلية لهذه اإلعانات المقدمة من
حكومة الكومنولث.
ً
ويمكن أيضا لألطفال الذين تكفلهم األسر الحاضنة أو الذين هم تحت رعاية
األقارب الحصول على إعانات إضافية .لمزيد من المعلومات ،اتصل بالـkindy
المراد االلتحاق بها ثم اتصل بـ .Child Safety Service Centre

لمزيد من المعلومات
اتصل بـ  Queensland Governmentعلى هاتف رقم 68 74 13
ابحث عن ' 'kindyعلى الرابط www.qld.gov.au/earlyyearscount

ابحث عن  The Early Years Countعلى .Facebook

هذه المعلومات محدثه في تموز/يوليو .2018

