
Детска градина за 
тригодишни деца 
За да имат големи мечти, 
нашите деца се нуждаят от най-
доброто начало в живота 



 

Правителството на Виктория 
инвестира почти  милиарда 

долара през десетилетието за 
въвеждане на универсално 
финансирана детска градина за 
тригодишни деца, която вече е 
достъпна в целия щат. 
Това означава още една година за 
учене, растеж, игри и създаване на 
приятелства за децата във 
Виктория. 
Участието в качествена детска 
програма от тригодишна възраст 
повишава резултатите от 
обучението, развитието, здравето и 
благосъстоянието на децата. 

Малките деца опознават
света около тях чрез игра
Учене основано на игра е начин, по 
който малките деца учат най-добре. 
Това дава възможност на децата да 
използват въображението си, да 
изграждат своите езикови умения и 

да научават за числа и модели. Те 
също така се научават как да се 
разбират с другите, да споделят, да 
слушат и да управляват емоциите си. 

Всички деца във Виктория имат
достъп до две години финансирана
детска градина.
Децата в целия щат ще се възползват 
от ра г.  от достъп до поне пет 
часа финансирана детска програма 
всяка седмица. Часовете ще се
увеличат до часа седмично до

та година

Независимо къде детето ви ще ходи 
на детска градина, програмата ще се 
ръководи от учители и обучени 
преподаватели.  
Децата могат да посещават програма 
в детска градина или в целодневна 
детска градина (детско заведение), 
или в самостоятелна детска градина. 
 
 
 
 

 

 

Малките деца опознават света чрез игра 
Те се научават как да се разбират с другите, да споделят, да 
слушат, и да управляват емоциите си 
В програмата на детската градина децата използват игра, за да 
изградят своите езикови умения и да научат за числа и 
модели 
Учителите и педагозите помагат на децата да станат 
любознателни, изобретатални и уверени в ученето 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Програми за детски градини могат да се предлагат в различни варианти
 

Самостоятелни детски 
градини 

Програми за детски градини 
Децата посещават програмите на детската 
градина в определени дни и часове 

Заведения за целодневно 
гледане на деца 

Програми за детски градини 
Децата посещават програма в детска градина 
като част от времето им в целодневната градина  

Образование и грижи 
Заведенията за целодневно гледане на деца 
предлагат образование в ранна детска възраст и 
грижи за деца на възраст между 0 и 6 години 

 

 

Всички финансирани програми за детски 
градини трябва да отговарят на 
правителствените насоки за безопасност и 
качество и са разработени в съответствие с 
Разпоредбите за обучение и развитие в 
ранна възраст в щата  Виктория.

Целодневният  център за грижи може да 
предложи пълен ден на образование и 
грижи, включително и  програма за детска 
градина. Програмата на детската градина, 
ръководена от учители, е интегрирана с 
допълнителни часове на образование и 
грижи. В самостоятелните детски градини 
програмата ще се изпълнява само в 
определени дни и в точно определено 
време. Тези дни и часове се определят от 
службата на детската градина. 

Решението къде да изпратите 
детето си може да зависи от това 
кои услуги се предлагат във 
вашата общност и какво е най-
добре за вашето семейство и за 
вашето дете. 

Записване на дете в 
универсално финансирана 
детска градина за три-
годишни деца 
Говорете с местната Ви служба за детски 
градини за техния процес на записване и 
сроковете им и посетете техния център и 
персонала. За да намерите местната Ви 

детска градина и за информация как да 
изберете подходящото детско заведение за 
вашето семейство, посетете: 

 

Изборът на качествена детска градина ще 
гарантира, че детето уползотворява 
максимално времето си в детската градина. 
Можете да разгледате рейтинга на 
качеството на детските заведения, като 
посетите  

Кога да започнете с 
универсално финансирана 
детска градина за три-
годишни деца 
Повечето детски заведения имат процес на 
записване,  който започва в годината, преди 
детето да започне програма в детска 
градина, така че трябва да помислите за 
записване, когато детето Ви навърши две 
години. 

Семействата и  лицата, които полагат грижи 
за децата , родени между януари и април 
могат да изберат в коя година да започнат 
детската градина за тригодишни деца, 
финансирана с универсални средства. 
Семействата могат да изберат децата им да 
посещават следващата година, за да се 
съобразят с началната възраст за училище, 
докато други деца ще бъдат на две години, 
когато започнат. 

 

 

 

 

Детска градина за тригодишни деца



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Децата, родени между ви януари и ти април имат 

право да посещават детска градина за тригодишни 
деца, или в годината, в която навършват три години, 
или в годината, в която навършват четири години. 

Възможно е децата да не могат да присъстват, 
докато не навършат три години в програми, където 
детското заведение не е в състояние да осигури 
съотношението между възпитател и дете за деца на 
две години. 

Децата, родени между ви май и -ви декември имат 

право да посещават детска градина за тригодишни 
деца само в годината, в която навършват четири 
години, и детската градина за четиригодишни деца в 
годината, в която навършват пет години. 

 

 

 

 

Начална възраст за детска градина 

Дата на раждане 
на детето 

Коментари

-ви декември 

 г. – -ти 

април  г. 

Семействата имат 
избор да започнат 
училище през -

ра или -та 

година 

Детска градина за 
годишни деца 

Детска градина за 
ри годишни 

деца 

Подготвителен 
клас  

-ви клас  -ри клас 

 
Детска градина за 

годишни деца 
Детска градина за 

ри годишни 

деца 

Подготвителен 
клас  

-ви клас  

-ви май – -ти 

декември  г. * 
  

Детска градина за 
годишни деца 

Детска градина за 
ри годишни 

деца 

Подготвителен 
клас  

-ви клас  

-ви декември  

г. – -ти април 

 г. 

Семействата имат 
избор да започнат 
училище през -

та или -та 

година 

 
Детска градина за 

годишни деца 
Детска градина за 

ри годишни 

деца 

Подготвителен 
клас  

-ви клас  

  
Детска градина за 

годишни деца 
Детска градина за 

ри годишни 

деца 

Подготвителен 
клас  

-ви май – -ти 

декември  г. *  
   

Детска градина за 
годишни деца 

Детска градина за 
ри годишни 

деца 

Подготвителен 
клас  

* Датата през Декември е последният 4-ти срок в държавното училище. Ако 
училището, избрано от семейството има по-ранен последен ден от 4-ти 
срок, тогава трябва да се използва тази дата.  

Кой може да помогне, ако имате още въпроси 
относно детската градина за тригодишни 
деца 

• Вашата местна  детска градина  или  услуги  за грижи  
за деца, включително за  целодневни  грижи  

• Вашият местен съвет или  здравна сестра на майката и 
детето  

• Обадете се на Министерството на здравеопазването 
(Department of Health  - DH) Родителска линия на 13 22 
89  

• Имейл  

Посетете  
 

mailto:3yo.kindergarten@education.vic.gov.au
http://www.vic.gov.au/kinder

