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Apa itu kindy?

Cara mendaftar

Kindergarten, dikenal sebagai kindy, adalah program
pendidikan paruh waktu untuk anak-anak di tahun sebelum
sekolah. Dengan mengikuti program kindy, anak Anda dapat
belajar melalui permainan, berteman, dan mempersiapkan diri
untuk sekolah.

Di Queensland, anak-anak dapat masuk kindy di tahun prasekolah. Setiap layanan kindergarten berbeda dan beberapa
mungkin memiliki daftar tunggu, jadi sebaiknya Anda
berkonsultasi dengan layanan kindergarten yang Anda pilih
mengenai waktu terbaik untuk mendaftarkan anak Anda.

Program kindy yang telah disetujui Queensland Government
adalah program berbasis permainan dan diasuh oleh pengajar
anak usia dini yang berkualitas. Program kindy dapat diberikan
di pusat pendidikan anak usia dini; sejumlah sekolah di daerah
terpencil; dan melalui pendidikan jarak jauh atau eKindy bagi
anak-anak yang tidak dapat pergi ke pusat pendidikan.

Anak Anda harus berusia 4 tahun pada tanggal 30 Juni untuk
dapat masuk kindy.

Belajar di kindy
Di kindy, anak-anak belajar melalui permainan untuk:
• menggunakan bahasa untuk menyampaikan gagasan dan
perasaan

Tanggal lahir anak

Tahun anak dapat
masuk kindy

1 Juli 2013 hingga 30 Juni 2014

2018

1 Juli 2014 hingga 30 Juni 2015

2019

1 Juli 2015 hingga 30 Juni 2016

2020

1 Juli 2016 hingga 30 Juni 2017

2021

1 Juli 2017 hingga 30 Juni 2018

2022

1 Juli 2018 hingga 30 Juni 2019

2023

• berteman, berbagi, dan bermain dengan anak lain

Apa yang Anda perlukan untuk mendaftarkan anak Anda:

• belajar melalui pengalaman baru

• nama dan alamat anak Anda

• menjadi lebih percaya diri dan merasa kuat

• detail Anda sebagai orang tua, pengasuh, atau wali mereka

• mengekspresikan diri melalui seni, tarian, dan sandiwara
drama

• detail segala perintah pengadilan atau perintah atau
rencana pengasuhan anak

• membangun pengetahuan mereka, mengeksplorasi ide-ide
baru, dan membantu mereka menikmati awal yang luar
biasa untuk bersekolah.

• detail segala persyaratan khusus (misalnya disabilitas,
alergi makanan, atau kebutuhan lainnya)
• bukti tanggal lahir (misalnya akta kelahiran)
• status kesehatan dan imunisasi
• detail orang-orang yang diperbolehkan untuk menjemput
anak Anda dan siapa yang harus dihubungi dalam keadaan
darurat.
Layanan kindergarten pilihan Anda akan menjaga kerahasiaan
informasi ini dan Anda akan memiliki akses penuh atas catatan
anak Anda.

Memilih program kindy

Berapa biaya kindy

Semua anak di Queensland berhak untuk masuk kindergarten
atau taman kanak-kanak yang disetujui di tahun pra sekolah.

Biaya kindergarten bervariasi tergantung pada layanan. Hubungi
kindy pilihan Anda untuk mendapatkan detail tentang struktur
biayanya.

Program kindergarten yang disetujui telah memenuhi pedoman
pemerintah, dan:
• merupakan program pembelajaran berbasis permainan yang
disampaikan oleh pengajar anak usia dini yang berkualitas,
sesuai dengan pedoman pemerintah
• biasanya diberikan selama 15 jam seminggu, 40 minggu
setahun, untuk anak-anak di tahun sebelum pra sekolah
• sesuai dengan Queensland Kindergarten Learning Guideline
atau program belajar lainnya yang diakreditasi oleh
Queensland Curriculum and Assessment Authority lainnya.
Untuk membantu mengetahui program yang telah disetujui oleh
Queensland Government, cari ‘kindy tick’.

Kindergarten dengan biaya rendah atau tanpa biaya tersedia
bagi keluarga yang memenuhi syarat, termasuk keluarga angkat,
yang:
• mempunyai Health Care Card (HCC) dari Pemerintah Australia
yang masih berlaku (atau memiliki anak dengan kartu
tersebut)
• mempunyai Pensioner Concession Card dari Australian
Government (hak HCC otomatis) yang masih berlaku
• mempunyai Gold Card atau White Card dari Department of
Veterans’ Affairs
• memiliki komunikasi formal, seperti surat, dari lembaga
terkait yang menyatakan maksud untuk menerbitkan HCC
• merupakan penduduk Aborigin atau Penghuni Kepulauan
Selat Tores (atau memiliki anak yang merupakan penduduk
Aborigin atau Penghuni Kepulauan Selat Tores)
• memiliki tiga anak atau lebih, dengan usia yang sama, yang
terdaftar di tahun yang sama.
Subsidi untuk kindergarten dengan biaya rendah atau tanpa
biaya diberikan langsung ke penyedia layanan kindergarten.
Subsidi ini dapat mengurangi pengeluaran langsung Anda.
Subsidi ini hanya dapat diklaim sekali, meskipun Anda
memenuhi beberapa kriteria.
Keluarga dari anak-anak yang mengikuti program kindergarten
di pusat penitipan anak harian juga dapat memiliki hak
untuk mendapatkan Child Care Subsidy dari Commonwealth
Government.
Informasi tentang kelayakan mendapatkan subsidi Pemerintah
Persemakmuran ini dapat dilihat di Centrelink.
Anak-anak yang diasuh oleh keluarga angkat atau kerabat juga
bisa mendapatkan subsidi tambahan. Hubungi kindy Anda, lalu
hubungi Child Safety Service Centre untuk informasi lebih lanjut.

Informasi lanjut
Hubungi Queensland Government dengan menelepon 13 74 68
Cari ‘kindy’ di www.qld.gov.au/earlyyearscount

Cari The Early Years Count di Facebook.

Informasi terbaru berlaku pada Juli 2018.

