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روش نام نویسی

اطفال است که در سال پیش از شامل شدن آنها به مکتب اجرا می شود.

در  kindyشرکت کنند .هرکدام از مراکز ارائه این خدمات متفاوت بوده

کودکستان ،یا به اصطالح  ،kindyیک برنامه تعلیمی نیمه وقت برای
شرکت در برنامه های  kindyاین امکان را به طفل شما می دهد که بتواند
از طریق بازی ،دوستان نو پیدا کند و از این طریق خود را برای دوران انتقالی
به مکتب آماده کند.
برنامه های  kindyکه مورد تأیید  Queensland Governmentهستند بر
اساس بازی طراحی شده و توسط یک معلم مجرب و واجد شرایط برای
دوران مقدماتی طفولیت اجرا می شوند .برنامه های  kindyمی توانند در
مراکز تعلیم و تربیه دوران مقدماتی ،برخی از مکاتب دور افتاده ی دهات،
و برای بعضی از اطفالی که در مراکز دسترسی ندارند از طریق آموزش از
راه دور یا  eKindyارائه شوند.

یادگیری در kindy
در  ،kindyاطفال از طریق بازی یاد می گیرند تا:
•	با استفاده از زبان نظرات و احساسات خود را منتقل کنند
•	دوستان نو پیدا کنند ،با دیگر اطفال بازی کنند و چیزها را با دیگران
شریک بسازند

در والیت کوئینزلند آسترالیا ،اطفال می توانند یک سال قبل از مکتب رفتن،
وبعضی از آنها ممکن است دارای لیست انتظار باشند .بنا بر این ،بهتر است در
باره مناسب ترین زمان نام نویسی اطفال تان با  kindergartenمورد نظرتان
صحبت کنید.
برای شرکت در برنامه های  ،kindyطفل شما باید در تاریخ  30ماه جنوری
به سن  4سالگی رسیده باشد.
تاریخ تولد طفل

شرکت در برنامه kindy

۱جوالی  ۲۰۱۳تا  ۳۰جون ۲۰۱۴

۲۰۱۸

 ۱جوالی  ۲۰۱۴تا  ۳۰جون ۲۰۱۵

۲۰۱۹

 ۱جوالی  ۲۰۱۵تا  ۳۰جون ۲۰۱۶

۲۰۲۰

 ۱جوالی  ۲۰۱۶تا  ۳۰جون ۲۰۱۷

۲۰۲۱

 ۱جوالی  ۲۰۱۷تا  ۳۰جون ۲۰۱۸

۲۰۲۲

 ۱جوالی  ۲۰۱۸تا  ۳۰جون ۲۰۱۹

۲۰۲۳

چیزهاییکه برای نام نویسی اطفال تان ضرورت دارید:
• نام و آدرس طفل تان
• مشخصات شما بعنوان یکی از والدین ،سرپرست یا فرد مراقب طفل

•	از طریق تجربه های نو ،یاد بگیرند

•	جزئیات حکم محکمه ،یا احکام درمورد سرپرستی یا پالن

•	از اعتماد به نفس باالتری برخوردار شده و خود را قوی احساس کنند

•	جزئیات شرایط و ضروریات خاص (از قبیل معلولیت  ،حساسیت

•	احساسات خود را از طریق هنر ،رقص و نمایش ابراز کنند
•	بر دانش خود بیافزایند و از آن استفاده کنند ،نظرات نو کشف و
جستجو کنند و از شروع مکتب رفتن لذت ببرند

غذایی ،یا ضروریات دیگر)
•	مدرک اثبات تاریخ تولد (به عنوان مثال ،سند تولد)
•	کارت واکسن و وضعیت صحی
•	مشخصات فرد یا افرادی که اجازه دارند طفل تان را از مرکز تعلیمی
تحویل بگیرند و در شرایط اضطراری با آنها تماس گرفته شود
معلومات فوق به صورت محرمانه نزد این مرکز باقی خواهد ماند و شما به
معلومات درمورد طفل تان دسترسی کامل خواهید داشت.

انتخاب برنامه kindy

هزینه ها یا مصارف kindy

تمامی اطفال در ایالت کویینزلند یک سال پیش از مکتب رفتن واجد شرایطی

مصارف کودکستان برای هر مرکز فرق می کند .برای معلومات در مورد

شرکت در یک کودکستان تأیید شده هستند.

مصارف ،با  kindyمورد نظرتان تماس بگیرید.

هر  kindergartenتأیید شده مطابق دستورالعمل های دولتی فعالیت نموده

برای فامیل های که واجد شرایط زیر باشند ،بشمول فامیل هاییکه طفل

و:

کس دیگری را سرپرستی می کنند ،خدمات کودکستان با تخفیف یا به

•	در مطابقت با دستورالعمل های دولتی ،یک برنامه تعلیمی براساس
بازی می باشد که توسط معلمین واجد شرایط برای دوران اولیه
طفولیت ارائه می شود
ً
•	معموال دارای برنامه هایی هستند که  15ساعت در هفته و به مدت
 40هفته در سال برای اطفال یک سال پیش از مکتب رفتن ارائه می
شوند
•	این برنامه ها در مطابقت با Queensland Kindergarten Learning
 Guidelinesیا دیگر Queensland Curriculum and Assessment
 Authorityارائه می شوند
برای یافتن برنامه موردتأیید  ،Queensland Governmentعبارت  kindy tickرا
جستجو کنید.

صورت مجانی ارائه می شود:
•	خود دارای ) Health Care Card (HCCاز دولت آسترالیا باشند ،یا طفل آنها
داری چنین کارتی باشند
•	دارای ( Australian Government Pensioner Concession Cardمزایای
خودکار  )HCCباشند
•	دارای  Department of Veterans' Affairs Gold Cardیا  White Cardباشند
•	دارای نامه رسمی از اداره مورد نظر که در آن صدور  HCCتایید شده
باشند
•	از بومی های آسترالیا بوده یا از اهالی جزیره تورس استریت باشند (یا
دارای طفلی باشند که این شرایط را داشته باشد)
•	سه یا بیشتر از سه طفل هم سن و سال داشته باشند که در عین همان
سال ثبت نام کرده باشند
ً
سوبسید یا اعانه مربوط به مصارف  kindergartenمستقیما به همان مرکزی
که در آن ثبت نام کرده اید پرداخت خواهد شد .این اعانه میتواند مصارف
شخصی شما را کم کند .حتی اگر شما چندین مورد از شرایط فوق را پوره
کنید ،این اعانه فقط یک بار به شما تعلق می گیرد.
فامیل هاییکه اطفال شان در طول روز در برنامه های  kindergartenشرکت
می کنند ،ممکن است حقدار دریافت Commonwealth Government Child
 Care Subsidyباشند.
معلومات درمورد واجد شرایط بودن برای دریافت این اعانه های دولتی در
 Centrelinkموجود است.
اطفالی که سرپرستی شان در اختیار افرادی غیر از والدینشان می باشد نیز
ممکن است به اعانه های بیشتری دسترسی داشته باشند .جهت کسب
ً
اطالعات بیشتر ،لطفا با  kindyخود و سپس با Child Safety Service Centre
تماس بگیرید.

معلومات بیشتر
از طریق شماره تلفن  137468با  Queensland Governmentتماس بگیرید یا با
مراجعه به ویب سایت  www.qld.gov.au/earlyyearscountکلمه  kindyرا
جستجو کنید.

در  Facebookنیز می توانید صفحه  The Early Years Countرا پیدا کنید.

این معلومات در ماه جنوری سال  ۲۰۱۸به روز شده است.

