Queensland मा
Kindy
Kindy के हो?

कसरी भर्ना हुने

Kindergarten, जसलाई kindy भनिन्छ, यो बच्चाहरू विद्यालय
जानभु न्दा अघिल्लो वर्ष आंशिक समयमा सञ्चालन हुने बालबालिकाको
एउटा शैक्षिक कार्यक्रम हो । kindy कार्यक्रममा सहभागी हुनाले तपाई ंको
बच्चाले खेलबाट नयाँ कुरा सिक्छन्, साथी बनाउँछन् र विद्यालय जानका
लागि तयार हुन्छन् ।
Queensland Government द्वारा स्वीकृत kindy कार्यक्रम खेलमा
आधारित हुन्छन् र प्रारम्भिक बाल्यावस्थाका शिक्षक (early childhood
teacher) द्वारा प्रदान गरिन्छ । Kindy कार्यक्रमहरू प्रारम्भिक
बाल्यावस्था शैक्षिक के न्द्रहरू (early childhood education centres)
मा; के ही दर्गु म गाउँका विद्यालयमा; तथा के न्द्रमा पहुचँ गर्न नसक्ने के ही
बालबालिकाका लागि दूरशिक्षा (distance education) वा eKindy
द्वारा प्रदान गर्न सकिन्छ ।

क्वीन्सल्याण्डमा रहेका बालबालिका विद्यालय जाने अघिल्लो वर्ष kindy
जान सक्छन् । हरेक सेवा प्रदायक फरक हुन्छ र कुनैमा प्रतीक्षा गर्नुपर्ने
हुन सक्छ । त्यसैले तपाई ंको बच्चा भर्ना हुने उत्तम समयका बारेमा
तपाई ंले रोजेको kindergarten सँग कुरा गर्नु राम्रो हुन्छ ।

Kindy मा सिकाइ
Kindy मा, बालबालिकाले खेलमार्फत निम्न कुरा सिकिरहेका हुन्छन्:
•	विचार तथा अनभ
ु ूतिहरू पोख्नका लागि भाषाको प्रयोग गर्न
• साथी बनाउन, बाँड्न तथा अरूसँग खेल्न
•	नयाँ अनभ
ु वमार्फत सिक्न
• झन् आत्मविश्वासी हुन र दृढ भएको अनभ
ु व गर्न
• कला, नाच तथा नाटकीय खेलमार्फत आफ्ना भावनाहरू अभिव्यक्त

गर्न
• ज्ञान निर्माण गर्न, नयाँ विचारहरू अन्वेषण गर्न र विद्यालयको राम्रो
सरुु वातमा रमाउन

Kindy मा सहभागी हुनका लागि तपाई ंको बच्चाको उमेर ३० जनु मा ४
वर्ष पगु ेको हुनपु र्छ ।
बच्चाको जन्म
बालकले kindy मा उपस्थित हुन पाउने
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तपाई ंको बच्चालाई भर्ना गर्न के चाहिन्छ:
• तपाई ंको बच्चाको नाम तथा ठेगाना
• बच्चाको आमाबाब,ु हेरचाहकर्ता वा अभिभावकको रूपमा तपाई ंको
•
•
•
•
•

विस्तृत विवरण
कुनै पनि अदालतको निर्णय वा बच्चा हुर्का उने आदेश वा
योजनाहरूको विवरण
कुनै विशेष आवश्यकता (जस्तै अपांगता, खानाको एलर्जी वा अन्य
आवश्यकता) को विवरण
जन्ममितिको प्रमाण (जस्तै जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र)
स्वास्थ्य तथा खोपको विवरण
तपाई ंको बच्चालाई लिन आउने अनमु ति पाएका व्यक्तिको विवरण र
आकस्मिक अवस्थामा कसलाई जानकारी दिने त्यसको विवरण ।

तपाई ंको सेवा प्रदायकले यी सूचनाहरू गोप्य राख्नेछ र तपाई ंले आफ्नो
बच्चाको अभिलेखमा पूर्ण पहुचँ प्राप्त गर्नु हुनेछ ।

kindy कार्यक्रम रोज्दा
Queensland मा रहेका सबै बालबालिकाहरू विद्यालय जाने अघिल्लो
वर्ष स्वीकृत किन्डरगार्टेन कार्यक्रममा उपस्थित हुन योग्य छन् ।
स्वीकृत kindergarten कार्यक्रमले सरकारी निर्देशिकाहरू पालना गर्छ, र
यो:
• सरकारको निर्देशिका अनस
ु ार, प्रारम्भिक बाल्यावस्थाका शिक्षक द्वारा

kindy को शलु ्क कति
किन्डरगार्टेनको शलु ्क सेवा प्रदायक अनस
ु ार फरक पर्छ । तिनिहरूको
शलु ्कको ढाँचाको बारेमा विस्तृत विवरणका लागि तपाई ंको रोजाइको
kindy लाई सम्पर्क गर्नुहोस् ।
पालक परिवार सहितका योग्य परिवारहरूलाई कम शलु ्क वा निःशलु ्क
रूपमा kindergarten उपलब्ध गराइन्छ, जोसँग:
• अष्ट्रेलिया सरकारको बहालवाला Health CareCard (HCC) छ (वा

प्रदान गरिने खेलमा आधारित एउटा सिकाइ कार्यक्रम हो ।
•	विद्यालय जानभ
ु न्दा अघिल्लो वर्ष मा बालबालिकाका लागि सामान्यतया
हप्तामा १५ घण्टा, वर्ष मा ४० हप्ता प्रदान गरिन्छ ।
• Queensland Kindergarten Learning Guideline अनस
ु ार
रहेको छ वा अन्य Queensland Curriculum and Assessment
Authority द्वारा मान्यताप्राप्त सिकाइ कार्यक्रम हो ।

•

Queensland Government- द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम पहिचान गर्न
सहयोगको लागि ‘kindytick’ खोज्नुहोस् ।

•

•
•

•

यस्तो कार्ड भएको बच्चा छ)
बहालवाला Australian Government Pensioner Concession
Card (स्वतः HCC हकअधिकार प्राप्त) छ
Department of Veterans’ Affairs Gold Card वा White Card
छ
HCC जारी गर्ने आशय भएको सम्बन्धित निकायबाट जारी भएको
औपचारिक सञ्चार छ, जस्तै पत्र ।
एबोरिजिनल वा टोरेस स्ट्रेट आइल्याण्डर हो (वा यस्तो बच्चा छ)
एउटै वर्ष मा भर्ना भएका एकै उमेरको तीन जना वा बढी बालबालिका
छन् ।

कम शलु ्क वा निःशलु ्क kindergarten को आर्थिक सहायता तपाई ंको
सेवा प्रदायकलाई सिधै ँ उपलब्ध गराइन्छ । यसले तपाई ंको खर्च कम गर्न
सक्छ । तपाई ंले थप्ु रै मापदण्ड पूरा गर्ने भएता पनि यसलाई एकपटक मात्र
दाबी गर्न सकिन्छ ।।
Kindergarten कार्यक्रममा लामो दिनको स्याहार के न्द्र (a long day
care) मा सहभागी हुने बालबालिकाका परिवारहरू पनि
Commonwealth Government Child Care Subsidy का लागि
योग्य हुन सक्छन् ।
कमनवेल्थ सरकारको आर्थिक सहायताको योग्यताबारेको जानकारी
Centrelink बाट लिन सकिन्छ ।
बच्चाको पालक/हेरचाहकर्ता वा बच्चाको रेखदेख गर्ने आफन्तले पनि
अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न सक्छन् । थप जानकारीका लागि
तपाई ंको kindy लाई र त्यसपछि Child Safety Service Centre
सम्पर्क राख्नुहोस् ।

थप जानकारी
Queensland Government लाई 13 74 68 नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्
www.qld.gov.au/earlyyearscount मा ‘kindy’ खोज्नुहोस्

Facebook मा The Early Years Count खोज्नुहोस्

जुलाई २०१८ को जानकारी वर्त मान हो ।

