 Kindyلە
Queensland
 kindyچیە؟

چۆنیەتی تۆمارکردن

 ،Kindergartenناسراو بە  ،kindyبەرنامەیەکی نیو شەفتی فێرکارییە

لە  Queenslandمندااڵن دەتوانن لە ساڵی پێش قوتابخانە بەشداری

بۆ مندااڵن لە ساڵی پێش چوونە قوتابخانە .بەشداربوون لە پرۆگرامی

 Kindyبکەن .شوێنەکان جیاوازن و لەوانەیە هەندێکیان ماوەی

kindyدا بوار بە منداڵەکەت دەدات لەڕێگەی یاریکردنەوە فێرىێت ،هاوڕێ

چاوەڕوانیان ھەبێت،لەبەرئەوە باشتر وایە لەگەڵ ئەو kindergartenەی

پەیدابکات و ئامادەبێت بۆ چوونە قوتابخانە.

کە ھەڵتان بژاردوە قسەبکەن لەبارەی باشترین کات بۆ تۆمارکردنی

پرۆگرامەکانی  ،kindyکە لە الیەن حکومەتی Queenslandەوە

منداڵەکەتان.

پەسەندکراون ،لەسەر بنەمای یاریکردنە و لەالیەن ماموستایەکی

دەبێت منداڵەکەت لە  ٣٠حوزەیران دا  ٤ساڵ تەمەنی بێت بۆ

لێھاتووی سەرەتای منداڵیەوە دەوترێتەوە .پرۆگرامەکانی  kindyلەم

بەشداریکردن لە Kindyدا.

جێگەیانە دابیندەکرێن :ناوەندەکانی فێربوونی سەرەتای منداڵیی،
هەندێك قوتابخانەی ناوچە دوورەدەستەکان ،هەروەها لەڕێگەی فێربوون
لەدوورەوە یاخود  eKindyبۆ ئەو مندااڵنەی کە دەستیان بە سەنتەرێک

منداڵەکە لەدایکبووە لە

دەتوانێت بەشداری
لە kindyدا بکات لە

١ی تەمموزی  ٢٠١٣بۆ  ٣٠حوزەیرانی ٢٠١٤

٢٠١٨

١ی تەمموزی  ٢٠١٤بۆ  ٣٠حوزەیرانی ٢٠١٥

٢٠١٩

فێر بوون لە kindy

١ی تەمموزی  ٢٠١٥بۆ  ٣٠حوزەیرانی ٢٠١٦

٢٠٢٠

١ی تەمموزی  ٢٠١٦بۆ  ٣٠حوزەیرانی ٢٠١٧

٢٠٢١

لە  ،kindyمنداڵەکان لە ڕێگای یاریەوە فێردەبن کە:

١ی تەمموزی  ٢٠١٧بۆ  ٣٠حوزەیرانی ٢٠١٨

٢٠٢٢

١ی تەمموزی  ٢٠١٨بۆ  ٣٠حوزەیرانی ٢٠١٩

٢٠٢٣

ڕاناگات.

•	زمان بەکاربهێنن بۆ دەربڕینی ھەست و بیرۆکەکانیان
• هاوڕێ پەیدابکەن ،هاوبەشی و یاری لەگەڵ ئەوانی دیکە بکەن

پێداویستی بۆ تۆمارکردنی ناوی منداڵەکەت:

• فێربوون لە ڕێگای ئەزموونی نوێوە

• ناو و ناونیشانی منداڵەکەت

•	متمانەیان بەخۆیان زیاتربێت و هەست بە تواناکانی خۆیان بکەن

• وردەکاریی باوان ،بەخێوکەر یاخود چاودێر

•	لە ڕێگای ھونەر ،سەما و شانۆوە ھەستی خۆیان دەرببڕن

•	وردەکاریی لە سەر هەر فەرمانێکی دادگا یان فەرمان و پالنی

•	زانینیان زیادبکەن ،بیری نوێ تاقیبکەنەوە ،و یارمەتیاندەدات بۆ
چێژوەرگرتن لە دەستپێکردنێکی باشی چوونە قوتابخانە.

بەخێوکردن
•	وردەکاریی لەسەر ھەر پێداویستییەکی تایبەت (بۆ نمونە:
کەمئەندامیی ،حەساسیەتی خواردن یان پێویستی دیکە)

.

• بەڵگەی مێژووی لەدایکبوون (وەك بەڵگەنامەی لەدایکبوون)
• باری تەندروستی و کوتاندنەکان
•	وردەکاری لەسەر ئەو کەسانەی رێگەپێدراون منداڵەکەت وەربگرن
(ھەڵبگرن) یان لە باری کتوپڕیدا ئاگاداربکرێنەوە
شوێنەکە ئەم زانیاریانە بە نهێنی دەپارێزێت و خۆت دەستت بە تەواوی
تۆماری منداڵەکەت ڕادەگات.

هەڵبژاردنی پرۆگرامێکی kindy
هه موو مندااڵنی  Queenslandبۆیان هەیە یهک ساڵ پێش قوتابخانه
له kindergartenێکی بەشداری بکەن بکهن.
ی پەسەندکراو لە ئاستی رێنمانییەکانی حکومەتدایە و:
•	پرۆگرامێکی خوێندنە لەسەر بنەمای یاریرکردن کە لەالیەن
مامۆستایانی کارامەی سەرەتای منداڵییەوە دەوترێتەوە ،بەگوێرەی
رێکارەکانی حکومەت
•	بەشێوەیەکی گشتی  ۱۵کاتژمێر له هەفتەیەکدا و  ٤٠هەفتە له
ساڵێکدا ،بۆ مندااڵن لە ساڵی پێش چوونە قوتابخانە بەڕێوەدەچێت
•	هاوسازە لەگەڵ Queensland Kindergarten Learning
 Guidelineیاخود پرۆگرامی فێربوونی نمرەپەسەندکراوی
. Queensland Curriculum and Assessment Authority
بۆ دۆزینەوەی پروگرامی بڕواپێکراوی  Queensland Governmentبه
دوای( )kindy tickدا بگەڕێن.

تێچوونی kindy
تێچوونی  kindergartenبە پێی خزمەتگوزارییەکە دەگۆڕێت .بۆ زانیارییی
زیاتر سەبارەت بە تێچوون پەیوەندی بکە بە ئەو خزمەتگوزارییەی  kindyی
کە لەالت پەسەندە بۆ زانینی نرخەکان.
Kindergartenی هەرزان یان بێبەرامبەر بۆ ئەو خێزانانە دابینکراوە کە
دەیانگرێتەوە ،خێزانانەش دەگرێتەوە کە منداڵەکە بەخێو دەکەن،کە:
•	ھەڵگری ) Health Care Card (HCCی بەسەرنەچوووی حکومەتی
ئوسترالیان (یان منداڵێکیان هەیە کە ئەو کارتەی ھەیە)
•	ھەڵگریAustralian Government Pensioner Concession Card
(سودە ئۆتۆماتیکییەکانی  )HCCبەسەرنەچوون .
•	ھەڵگری  Department of Veterans’ Affairs Gold Cardیان
White Card
•	نوسراوی فەرمیی ،وەك نامەیەك ،ئاژانسی پەیوەستیان لەالیە کە
تیایدا هاتووە بەنیازی دەرکردنی ئەو  HCCیەن.
•	دانیشتوانی ئەسڵین یاخود دورگەنشینانی گەرووی تۆرێسن
(Aboriginal or Torres Strait Islanderیاخود منداڵێکیان هەیە کە
وەهایە)
•	سێ منداڵ یان زیاتریان ھەبێت ،هەمان تەمەن بن ،هەمان ساڵ
تۆمار کرابن.
کۆمەکی دارایی بۆ  kindderkartenی بە تێچوون کەم یان بێبەرامبەر
ڕاستۆخۆ بۆ شوێنەکە دابیندەکرێت.لەوانەیە تێچوونی لەسەر خۆت کەم
بکاتوە .بەاڵم دەتوانن یەک جار کەڵکی لێوەربگرن تەنانەت ئەگەر چەندین
مەرجیشی تێدابێت.
خێزانی ئەو مندااڵنەی کە بەشدار دەبن لە پروگرامی  kindergartenلە
دایەنگەی درێژایی رۆژ خایاندا لەوانەیە Commonwealth Government
 Child Care Subsidyبیانگرێتەوە.
زانیاری لەبارەی ئەو کەسانەی کە کۆمەکی دارایی Commonwealth
 Governmentدەیانگرێتەوە لە  Centrelinkهەیە.
ئەو مندااڵنەی الی خێزانی دیکە یان کەسوکارەوە بەخێودەکرێن ھەروەھا
دەتوانن یارمەتی زیاتر وەربگرن .پەیوەندی  kindyیەکەی خۆت یاخود Child
 Safety Service Centreبکە بۆ زانیاری زیاتر.

زانیاری زیاتر
پەیوەندی بکە بە  Queensland Governmentبە تەلەفۆنی  137468لە
 www.qld.gov.au/earlyyearscountبگەڕێ بەدوای ‘’kindyدا لە

زانیاری  The Early Years Countلە زانیاری .Facebook

ی نووێی تەمموزی.2018

