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چرا کودکستان را انتخاب کرد؟
کودکستان چیست؟

کودکستان )همچنان بنام قبل از مکتب شهرت دارد( فرزندان شما را کمک به رشت آزاد 
بودن، روابط اجتماعی و مهارتهای تعلیماتی را فراهم میکند تا در زندگی شروع بهتر 

تعلیمات مداوم زندگی را داشته باشد. 
کودکستان بهترین راه برای آماده ساختن اطفال تان به مکتب در سال پیش از مکتب 

میباشد. 
این بخاطری است که آنها طریقه بازی را استعمال میکند تا اطفال را به رشت توانایهای 

اجتماعی، احساسی، فزیکی، زبانی و ذهنی کمک کنند. 
کودکستان از نزدیک با شما کار میکند تا یک برنامه که به ظرورت های اطفال  شما 

که در گروپ متمرکز است فراهم کند.
بشتر کودکستانها یک برنامه قبل از کودکستا نیز فراهم میکند )این همچنان بنام 

کودکستان ۳ ساله یاد میشود(.

فایده های کودکستان

برنامٔه کودکستان باالی چیزهای که فرزند شما در خانه از قبل یاد گرفته  نیز کار 
میکند. این فرزند شما کمک میکند تا بهتر باشد در:

مهارت های خالق خالق
استفاده و شناسای به زبان و نمبر
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گوش دادن به داستان ، صحبت کردن
و لذت بردن از موسیقی

ارتبات خانواده و مراقبین
به خدمات و حمایت های دوران

 کودکی محل

معلم کودکستان فامیلها را به کمکهای  
متخصص وصل میکند

کودکستان به شما کمک میکند تا با فامیل های که فرزندان شان هم سن فرزند شماست 
آشنا شوید. شما فرصت به دادن  ویا گرفتن کمک از والدین اطفال دیگر را دارید و 

همچنان فرزندان خود را فرصت بازی با دوستان شان بدهید. 
معلم کودکستان به شما کمک تخصصی فراهم میکند تا شما در مورد 

چگونگی یاد گرفتن کودک تان در سال های قبل ازمکتب بیاموزید . آنها با شما صحبت 
میکنند تا شما را مطمئن سازد که برنامه ها مطابق عالقه، قوت و نیازهای فرزند شما 

است. معلم کودکستان کمک میکند تا تصمیم بگیرید که آیا فرزند شما برای مکتب 
آماده است.

در اواخر کودکستان، یک برنامه انتقالی بین فامیلها، معلم کودکستان ومعلم   
صنف آمادگی تهیه میشود، تا شروع به مکتب در سال بعد خوشایند باشد.

ساختن و شریک کردن
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آیا فرزند شما آماده 
کودکستان است؟

در ویکتوریا، تمام اطفال باید به سن ۶ سا له گی مکتب را آغاز کنند. 

اگر شما نگرانی در مورد اینکه آیا فرزند شما آماده شروع یک برنامه کودکستان و  
دوره آمادگی است، شما باید در مورد آن با مهیا کننده کودکستان و یا مکتب محل خود 

صحبت کنید.

حد اقل سن شروع

 بین
 ۱جنوری

 و۳۰ اپریل
فرزند تان

 به این معنا
که فرزند تان  به اندازه 

کافیبزرگ شده که آغاز کند

دولت ویکتوریا با هزینه اش 
کمک میکند

قابل مالحظه و جایزه به اطفال آمادگی در مکتب۵
مکتب

۴
۱۵ ساعت اول را کمک میکند و کودکستان ۴ ساله

هزینه کودکستان به فا میلهای 
واجد شرایط نیز کمک میشود 

کودکستان با مراقبت تمام 
روز

مزایای مراقبت از کودکان و 
تخفیفواجد شرایط میباشد

۳
 کودکستان ۳ ساله 
)قبل از کودکستان(

 نه )به جز برای کسانی که واجد شرایط
برای کودکستان شروع زود هنگام(

کودکستان با مراقبت تمام 
روز

 مزایای مراقبت از کودکان و تخفیف
واجد شرایط میباشد

بعضی از عالیم آمادگی ۴ ساله ها برای کودکستان

توسعه و یادگیری مهارت های مختلف کودکان به اندازه های مختلف در زمان های مختلف 
صورت میگیرد . هیچ راهنمای عالی برای آماده شدن به کودکستان وجود ندار. 

معلم های کودکستان امیدوارند کودکان که شروع به کودکستان میکنند عالئم آمادگی 
در زمینه های زیر نشان دهند.
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مهارت های زبانی و شماره
شروع به:

واضح صحبت کردن و درک آنچه به آنها گفته شود	 
نشان دادن عالقه به داستان ها و رسامی	 
صحبت در جمالت با حداقل پنج کلمات	 

میتواند:
به شما نام خود را بگوید	 
شناسایی برخی از رنگها	 
شمار کردن تعداد یک گروپ کوچک  	 

 اگر فرزند شما بسیاری ازاین مهارتها را به دست آورده، آنها
احتماالً آماده برای کودکستان ۴ ساله میباشند. 

 اگر فرزند شما تنها میتواند چند چیز کم را انجام دهد، 
ممکن است بخواهید که برخی چیزهای دیگری را تا سال 

بعد در نظر بگیرید ودر باره آن موضوع با سر گروه بازی 
کودکستان خود ویا معلم خدمات اجتماعی صحبت کنید. 

مهارت های اجتماعی
شروع به:

بدون ناراحتی از والدین دور بودن 	 
گوش دادن ودنبال هدایت	 
اشتراک با بچه های دیگر	 
دستیابی به کنترل خود	 

مهارت های حرکتی
شروع به:

نگه داشتن و برش با قیچی	 
پوشیدن و بیرون کردن لباس خود به طور مستقل	 
باز و بسته کردن بکس خود، ظرف غذا و بوتل 	 

نوشیدنی
میتواند:

به تشناب با خود برود	 
نگهداری و استفاده از یک پنسل یا رنگه	 
یک توپ متوسط  را قب کرده و بگیرد	 



جایگزین برای کودکان که به  کودکستان ۴ ساله نمیروند.5

بودن در خانه با والدین یا مراقبت کننده	 
کودکستان ۳ ساله	 
گروه های بازی که توسط والدین اداره میگردد	 
مراقبت گاه به گاه	 
کودکستان خانوادگی	 

خانواده های که این پیشنهاد ها را انتخاب میکنند باید شرایط مستحق بودن مراقبت از 
کودکان خود را از طریق سنترلینک یا کودکستان ثبت شده تایید کنند. این ممکن است 
شامل مراقبت ساعات خارج از مکتب، مراقبت روزانه، مراقبت در دوران تعطیالت ، 

مراقبت در طول روز، مراقبت درخانه و برخی از خدمات مراقبت گاه به گاه شود.

سال دوم کودکستان

برخی از کودکان از تاخیرانداختن شروع آمادگی با داشتن سال دوم از ۳ یا ۴ سال 
کودکستان بهره مند شوند. شما باید در باره این با معلم کودکستان صحبت کنید تا ببیند 

که چی برای فرزند شما بهتراست.
برای اینکه واجد شرایط برای کمک مالی برای سال دوم کودکستان شود، یک کودک در 

برابر دستورالعمل خاص توسط معلم کودکستان و افسر دوره پیش آمادگی به عنوان داشتن 
حداقل دو  تاخیر در رشد قابل توجهی که به سن ارتباط ندارد مورد ارزیابی قرار گیرد.
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انتخاب یک کودکستان
تمام کودکستانها یکسان نیستند

هر کودکستان در سازماندهی جلسات ، برنامه ها و سایر خدمات فراهم شده 
متفاوت میباشد.

اکثر کودکستانها یک برنامه ۱۵ ساعته در یک هفته فراهم میکنند. آنها ممکن است 
تعدادی از جلسات نیم روز در طول هفته، روزانه یا برنامه توسعه یافته، که ممکن است 

شامل زمان غذا چاشت یا تا بعد از ظهر فراهم شود.

برنامه های کودکستان مراقبت روزانه غذا و عصرانه نیز فراهم میکند، و وقت های آزاد 
و مختلف برای بردن وآوردن اطفال را دارد. 

کودکستانها با توجه به آدرس های مسکونی طبقه بندی نمیشوند و شما میتوانید انتخاب 
کنید که کدام مرکز به شما احساس کمک به نیازمندی های فرزند شما را میدهد.

هر مدل را که شما انتخاب کنید یک برنامه برای فرزند شما فراهم میکند که به 
طور کامل و گسترده تجربه یادگیری فراهم شود.



 چک لیست در 
هنگام انتخاب

لیست کامل از کودکستانها در صفحه ۱۵ و ۱۶ میباشد

در هنگام انتخاب یک ارائه دهنده برنامه کودکستان، برای شما مهم است تا نیازمندی 
های فرزند و نیازمندی های خانواده خود و محل را در نظر داشته باشید.

شما ممکن یک کودکستان را انتخاب کنید که:

در نزدیکی خانه شما است	 
نزدیک خانه یک دوست یا فامیل است	 
نزدیک محل کارشما است ، و یا	 
جائی است که حمل و نقل مناسب وجود دارد	  7



هنگامی که یک ارائه دهنده که نیازمندیهای شما را تکمیل میکند پیدا کردید، شما باید با معلم 
مالقات کنید، محل را دیده و تجربه کنید که چگونه احساس در مورد آن دارید. شما میتواد هر 

سوال که دارید بپرسید، و هر معلومات که در مورد فرزند خود دارید با آنها به اشتراک بگزارید.

در اینجا برخی از چیزهای مهم را بررسی کنید که ممکن است شما را در انتخاب 
کمک کند.

لیست بازبینی 

محل مناسب

مکان ثبت نام در دسترس است

زمان جلسه برای خانواده ام مناسب است

هزینه برای خانواده ام مناسب است

فرزند من واجد شرایط برای کمک است

طریقه پرداخت مناسب

 انتظارات مناسب 
برای دخالت والدین

برنامه های روزمره مناسب برای 
عصرانه، داستان ها و بازی

کارکنان که در دسترس میباشد

 روابط با کیفیت بین
کارکنان و کودکان

 برنامه با کیفیت
)فعالیت ها، تجهیزات(

برنامه ای که از نهگاه فرهنگی پاسخگو 
باشد، و محل آن

وسیله نقلیه

و غیره

8



عالیم برنامه با کیفیت

 برای یادگیری بهتر کودکان نیاز به بازی دارند. برنامه های کودکستان توسط کارکنان 
آموزش دیده طراحی شده  تا کودکان را آماده مکتب کنند.

عالیم برنامه با کیفیت که شما میتوانید توجه کنید:
کودکان شاد ومشغول اند	 
انواع گسترده ای از فعالیتها	 
کارکنان گرم و مثبت هستند	 
کارکنان خانواده ها را خوش آمدید کرده و در باره برنامه های خود صحبت میکنند 	 
فضاهای داخلی برای انواع از بازی طراحی شده 	 
فضاهای باز بیرون کودکان را تشویق به استفاده از بدن، مغز و ارتباط با عناصر 	 

میکند
چیزهای زیادی که باعث تحریک کنجکاوی و تعجب کودک شود 	 

دخالت والدین

در اثر مشارکت والدین کودکستانها میتوانند متفاوت باشند. اکثر مراکز شما را به 
شدت تشویق به گذراندن وقت با کودک تان در کودکستان نموده و تا حد ممکن از شما 

کمک میخواهند.

9
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ثبت نام وداخله
قبل از اینکه فرزندتان به سن کافی برسد، والدین میتوانند نام فرزند خود را در لیست 
انتظار داخل کند. بهتر این است که این را سرع انجام دهید،  حداقل شش تا دوازده ماه 

قبل از شروع سال کودکستان.
ارائه دهندگان خدمات ثبت نام برای برنامه های کودکستان را در طول سال و برخی 

از کودکستانها در هر زمان ثبت نام میکنند، دیگران ممکن است لیست انتظار داشته 
باشند.

شما باید باارائه دهندگان خدمات در مورد قوانین داخله در تماس شوید،و در مورد روش 
و معلومات الزمه در باره  فرزند تان، که با خود بیاورد صحبت کنید.

تمام کودکستانها اسناد زیر را الزم دارد تا کودک تان را به طور کامل ثبت نام کنند:

اسناد تولد	 
ثبوت هویت	 
سوابق واکسین	 

اسناد تولد

 برای گرفتن سند والدت فرزند تان
 کمک در دسترس است:

 Department of Justice
وزارت عدلیه

 Madden Avenue, Mildura 59
 T (03) 5021 6100

 Registry of Births, Deaths, Marriages
ثبت والدت، مرگ، ازدواج

 T 1300 369 367
www.justice.vic.gov.au



12

هزینه های کودکستان 
هزینه های کودکستان وا بسته به آنچه که شما انتخاب میکند فرق میکند، شما 

باید از کودکستان بپرسید که نرخشان چند است. شما میتوانید  کودکستان رایگان 
)یا کودکستان با حداقل هزینه( در سال  قبل از اینکه فرزند شما شروع به مکتب 

کند به دسترس داشته باشید اگر:
شما یا فرزند شما یکی از کارت تخفیف و یا ویزای زیر را دارید	 
فرزند شما بومی یا جزیره نشینان تورس سترد اند ، یا	 
فرزندان سه گانه و یا چهارگانه شما در یک سال شرکت میکند	 
اگر شما مشتری وزارت اجتماعی هستید فرزند تان واجد شرایط برای شروع زود 	 

هنگام است
تمام کودکستان برنامه های ۱۵ ساعته است.

آیا شما واجد شرایط برای کمک هزینه هستید؟
 کمک هزینه کودکستان به دسترس خانواده هایی است که یکی

از این کارت ، ویزا و یا اسناد را دارند:

کارت صادر شده از سپتمبر ۲۰۱۲

کارت صادر شده قبل از سپتمبر ۲۰۱۲

کارت صحی	 
کارت تخفیف متقاوتین	 
 حفاظت موقت /	 

 ویزای بشردوستانه
۴۴۷، ۴۵۱، ۷۸۵ ویا ۷۸۶

 پناهجویان در ویزا عبوری	 
 F - A و پناهندگان و 

دارند ویزای بشردوستانه -۲۰۰ ۲۱۷
 	)ROS( ویزا تصویب وضعیت 

نوع CD، زیر نوع ۸۵۱

 وزارت امور سربازان بازنشسته	 
کارت طالیی

ویزه حفاظت )زیرگروپ ۸۶۶ (	 
 ویزا نجات اضطراری	 

(زیرگروه ۲۰۱۳)
ویزه زن در خطر )زیرگروپ ۲۰۴ (	 
 	E-A ویزای عبوری
 	ImmiCard

کمک هزینه از طریق کودکستان 
ادعا میشود، هنگامی که شما 

اسناد فعلی را نشان دهید. )ادامه 
کمک هزینه  تنها با داشتن کارت 

باطل نشده در دسترس است(
خانواده ها باید باز جویی از 

سنترلینک کنند که آیا آنها واجد 
شرایط  برای بهره مندی مراقبت 

از کودکان تخفیف، به خصوص 
اگر کودکستان در یک مراقبت 

روزانه است.
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 پشتیبانی برای کودکان
با نیازمندی های بیشتر

آغاز سریع کودکستان

این یک برنامه رایگان است که تا هفته ۱۵ساعت برای کودکانی که تا ۳۰ اپریل درسال 
ثبت نام سه ساله شده اند فراهم میشود:

شناخته شده به حفاظت از کودکان اند ، از جمله کسانی که به طور مستقیم از 	 
حمایت کودک به Child FIRST معرفی شده اند ؛ یا

به عنوان کودکان بومی یا جزیره نشینان  تورس سترت شناسایی شده اند	 
بودجه این خدمات برای کودکستانهای است که دارای جواز میباشد، از جمله مراقبت 
طول روز، که در آن برنامه کودکستان توسط یک معلم شایسته دوران کودکی آماده و 

تدریس میشود.  
درخواستی برای بودجه کودکستان شروع سریع توسط خدمت گذار از طرف شما داده 

میشود و پول مستقیم به خدمت گذار فراهم میشود.

افسر دوره آمادگی قبل از مکتب

این یک برنامه رایگان است که پشتیبانی از اطفال کوکستان ۴ ساله که نیازمندی های 
بیشتر دارند و خانواده های آنها ، درمنطقه Mallee میباشد.

نیازمندی های بیشتر چیست؟

کودکان با تأخیر رشد	 
تاخیر زبان	 
کودکان با ناتوانی خفیف تا متوسط	 
کودکان با مشکالت اجتماعی و یا عاطفی	 
کودکان با چالش رفتار	 

 این برنامه کودکان را پشتیبانی میکند که
معموال ازخدمات مداخله اطفال کمک نمیشوند و 

در بسته کمک کودکستان گنجانده نشده است.
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کمک های گنجانیده در کودکستان

 این برنامه برای حمایت به کودکستان میباشد که  کودکستان 
را کمک کند تا دسترسی و مشارکت کودکان که مشکالتهای مانند:

کمک معلولیت و پشتیبانی زیاد نیاز دارد و/ یا	 
نیازها صحی پیچیده دارد	 

 درخواستی توسط معلم کودکستان، خانواده
 و هر حرفٔه که با کودک از طرف خانواده کار میکند 

 تکمیل میشود.
 یک گروه بررسی مشورتی منطقٔه در خواستی را در مقابل 

دستورالعملها بررسی نموده واجد شرایط بودن را تعیین میکند.

)DEECD( افسران پشتیبانی اشتغال کوری

افسران ( KESOs ) پشتیبانی کوری، کمک به خانواده های کوری برای دسترسی به 
خدمات گسترده برای کودکشان همکاری میکند. این پشتیبانی تا زمانی که کودک 

تعلیمات مکتب را کامل نکرده در دسترس میباشد.

برنامه کمکهای کوری دوره آمادگی قبل از مکتب

کمک کوری قبل از مکتب با کودکستان کار نموده تا فرهنگ کوری پذیرفته شود، 
کمک به کودکان کوری میشود تا به طور کامل شرکت نموده و خانواده های خود را 

شامل کنند.
برنامه کمک کوری قبل ازمکتب ( KPSA ) توسط  خدمات منطقه بومی مالی حمایه 

میشود.



معلومات بیشتر
راهنمای کودکستان در ملدورا و مجاور آن
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De Garis Kindergarten
2 Christie Parade, Mildura 
T (03) 5023 1819
E de.garis.kin@ kindergarten.vic.gov.au

Irymple Kindergarten
Casuarina Court, Irymple
T (03) 5024 5496
E irymple@bigpond.net.au 

Kathleen Kelly Kindergarten
45 Lemon Avenue, Mildura
T (03) 5023 1515
E kathleen.kelly.kin@kindergarten.vic.gov.au

Merbein Preschool Kindergarten
18 O’Bryan Street, Merbein
T (03) 5025 2491
E merbeinkinder@gmail.com

Mildura South Kindergarten
13 Luke Road, Mildura South
T (03) 5023 1189
E mildura.south.kin@kindergarten.vic.gov.au

Mildura West Kindergarten
214 Eighth Street, Mildura 
T (03) 5023 0147
E mwkinder@bigpond.net.au

Millewa Preschool
King Street, Werrimull
T (03) 5028 1293
E millewa.kin@kindergarten.vic.gov.au

Murrayville Preschool 
Cnr Francis & Gray Streets, Murrayville
T (03) 5095 2137
E murrayville.kin@kindergarten.vic.gov.au

Nangiloc & District Kindergarten
2606 Kulkyne Way, Nangiloc
T (03) 5029 1574
E nangiloc.kin@kindergarten.vic.gov.au

Ouyen Preschool
78 Oke Street, Ouyen
T (03) 5092 1347
E ouyen.kin@kindergarten.vic.gov.au

Pasadena Preschool
115 Pasadena Grove, Mildura
T (03) 5023 1105
E pasadena.kin@kindergarten.vic.gov.au

Red Cliffs Kindergarten Inc.
Guava Street, Red Cliffs
T (03) 5024 1984
E red.cliffs.kin@kindergarten.vic.gov.au

St Margaret’s Preschool Inc.
174 Deakin Avenue, Mildura
T (03) 5023 1093
E st.margarets.kin@kindergarten.vic.gov.au

Underbool Early Learning Centre
43 Cotter Street, Underbool
T (03) 5094 6273
E underbool.kin@kindergarten.vic.gov.au
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  فراهم کنندگان خدمات کودکستان
در مجاور

M.V.A Kindergarten
Old Street, Robinvale  
T (03) 5026 3255
E murray.valley.abori.kin@kindergarten.
vic.gov.au

Robinvale Preschool Centre
10 Leonora Street, Robinvale
T (03) 5026 3318
E robinvale.kin@kindergarten.vic.gov.au

  فراهم کنندگان خدمات کودکستان
در نیو سوط ولز

Gol Gol Preschool
Burns Road, Gol Gol
T (03) 5024 8465
E director@golgolpreschool.com

Gyndarna Preschool
28 Hawdon Street, Dareton
T (03) 5027 4333
E gyndarn@bigpond.com

Wentworth Preschool
38 Murray Street, Wentworth
T (03) 5027 3067
E wentypre@bigpond.net.au

برنامه های کودکستان در مراکز بهداشتی روزانه
مراکز نگهداری از کودکان ممکن است یک برنامه کودکستان تامین مالی شده  فراهم کنند، و 
این ممکن است  برای خانواده هایی که کار می کنند و نیاز به مراقبت تمام وقت دارند کمک 
کند. از مراکز سوال کنید که آیا آنها برنامه کودکستان تامین مالی شده فراهم میکنند، و اگر 

شما واجد شرایط برای تخفیف هزینه مراقبت کودکان میشوید. مرکز باید یک صند به نمایش 
بگزارد که تایید برنامه کودکستان آنها را کند.

Outback Kids
532 14th Street, Mildura
T (03) 5022 8080
E info@outbackkids.com.au
W www.outbackkids.com.au

Playalong Early Learning Centre
73 - 75 Lemon Avenue, Mildura
T (03) 5018 8291
E playalong@mildura.vic.gov.au
W www.playalongmildura.com.au

TAFE Kids Inc 
TAFE Campus, Benetook Avenue, Mildura
Telephone (03) 5022 3791
Email tafekids@sunitafe.edu.au

Two Rivers Early Learning Centre
1-5 Short Street, Buronga
T (03) 5023 3121
E director@tworiversearlylearning.com.au

Underbool Early Learning Centre
43 Cotter Street, Underbool
T (03) 5091 0292 or (03) 5094 6273
E mmccc@mthcs.vic.gov.au

Goodstart Early Learning Eleventh St
374 - 378 Eleventh Street, Mildura
T (03) 5021 5288
E mil@goodstart.org.au

Goodstart Early Learning  
Matthew Flinders
10 Matthew Flinders Drive, Mildura
T (03) 5023 5788
E msu@goodstart.org.au

Jack & Jill Midway Child Care Centre
Lot 46 Midway Drive, Buronga
T (03) 5023 3005
E soniajo@bigpond.com.au

Mallee Minors Child Care Centre
Cnr. Francis & Gray Streets, Murrayville
T (03) 5091 0292
E mmccc@mthcs.vic.gov.au

Mildura Central Child Care Centre
145 - 149 Lime Avenue, Mildura
T (03) 5023 3214
E milduracentral@mychildelc.com.au

Mildura Early Learning Centre
328 - 340 San Mateo Avenue, Mildura
T (03) 5023 2888
E mildura@mychildelc.com.au



 این کتابچه به عنوان بهترین شروع
بخشی از پروژه ملدورا، با مشورت با کارکنان 

کودکستان و سازمان خدمات دوران اوایل 
کودکی تولید شده است.

چاپ ۲۰۱۶

Mildura Rural City Council
Deakin Avenue, Mildura 3500 76
E earlyyears@mildura.vic.gov.au

T (03) 5018 8271

www.mildura.vic.gov.au/kindergartens


