
तीन-वर्षको-उमेरदेखि 

ककन्डरगार्षन 
ठूलो सपना देख्न हाम्रा
बालबाललकाहरूको जीवनमा
सवोत्तम शुरूवात चाकहन्छ



 

लिक्र्ोररया सरकारले सवषव्यापी अनुदान सहयोग प्राप्त
तीन वर्षको उमेरदेखि ककन्डरगार्षन कायषक्रम शुरू गनष
एक दशक लित्र लगिग अरब डलर लगानी गदैछ र यो
अब राज्यिर उपलब्ध छ।

यसको मतलब लिक्र्ोररयाका बालबाललकाहरूले थप एक
वर्ष लसक्ने बढ्ने िेल्ने र साथीहरू बनाउने अवसर
पाउँनेछन।्
तीन वर्षको उमेरदेखि गुणस्तरीय ककन्डरगार्षन कायषक्रममा िाग
ललनाले बालबाललकाहरूको लसकाइ ववकास स्वास््य र
िलाइसँग सम्बखन्धत पररणामहरू हालसल गनष बढावा कदन्छ।
साना बालबाललकाहरूले िेलको माध्यमबार्
आफ्नो वरपरको संसारको बारेमा लसक्छन ्
िेलमा आधाररत लसकाइ नै कललला बालबाललकाहरूले राम्रो
लसक्ने तररका हो। यसले बालबाललकाहरूलाई आफ्नो
कल्पनाशवि प्रयोग गनष िार्ाको सीप ववकास गनष र संख्या तथा
ढाँचाका बारे लसक्न अवसर प्रदान गछष। उनीहरूले अरूसँग कसरी
लमलेर बस्ने साझेदारी गने अरूको कुरा सुन्ने र आफ्ना
िावनाहरूलाई व्यवस्थापन गने िन्नेबारे लसक्छन।्

लिक्र्ोररयामा सबै बालबाललकाहरूका लालग दईु वर्े
अनुदान प्राप्त ककन्डरगार्षनको पहँुच हुन्छ
राज्यिरका बालबाललकाहरूले देखि कमसेकम हरेक हप्ता
पाँच घण्र्ाको एक अनुदान सहयोग प्राप्त ककन्डरगार्षन
कायषक्रममा सहिागी िएर लाि उठाउनेछन।् सम्ममा यो
अवलध बढेर हप्तामा घण्र्ा हुनेछ।

तपाईंको बच्चा जुनसुकै ककंडरगार्षनमा गए पलन कुनै फरक
पदैन लशक्षक र प्रलशखक्षत लशक्षाकमीहरूले यस कायषक्रमको
नेततृ्व गनछेन।्

तपाईंको बालबाललकाहरूले कक त एक लङ्ग डे केयर
चाइल्डकेयर मा वा एक छुरै्
ककन्डरगार्षनमा यो ककन्डरगार्षन कायषक्रममा िाग ललन सक्छन।्
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

साना बालबाललकाहरूले संसारबारेमा िेलको माध्यमबार् लसक्छन।् 
लतनीहरूले अरूसँग कसरी लमलेर बस्ने साझेदारी गने अरूको कुरा सुन्ने र 

आफ्ना िावनाहरूलाई व्यवस्थापन गन ेलसक्छन।् 
ककंडरगार्षन कायषक्रममा बालबाललकाहरूले िेल माफष त उनीहरूको िार्ा सीप  

ववकास गनष र संख्या र आकृलतहरूका बारेमा लसक्छन।् 
लशक्षक र लशक्षाकमीहरूले बालबाललकाहरूलाई लसकाइका बारेमा खजज्ञासु
रचनात्मक रआत्मववश्वस्त बन्न मद्दत गछषन।् 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ककन्डरगार्षन कायषक्रमहरू ववलिन्न ढाँचामा सञ्चालन गनष सककन्छ।
 

छुट्रै् ककन्डरगार्षन ककन्डरगार्षन कायषक्रम
बालबाललकाहरू तोककएको कदन र घण्र्ाको लालग
ककन्डरगार्षन कायषक्रममा िाग ललन्छन ्

लङ्ग डे केयर
सेवाहरू

ककन्डरगार्षन कायषक्रम
बालबाललकाहरूले लङ्ग डे केयरमा वबताउने समयको
कहस्साको रूपमा एक ककन्डरगार्षन कायषक्रममा िाग
ललन्छन।् 

लशक्षा र हेरचाह
लङ्ग डे केयर चाइल्डकेयरले सेवाले देखि वर्षबीचका
बालबाललकाहरूको लालग प्रारखम्िक बाल्यकालको लशक्षा र
हेरचाह सेवा प्रदान गदषछ। 

 

 

सबै अनुदान सहयोग प्राप्त ककन्डरगार्षन कायषक्रमहरूले सरकारी
सुरक्षा र गुणस्तर लनदेशनहरू पालना गनै पछष र यी कायषक्रमहरू
लिक्र्ोररयाको बाल्यकाललन प्रारखम्िक लसकाइ तथा ववकास
फे्रमवकष

को आधारमा ववकलसत
गररएको हुनुपदषछ।
एक लङ्ग डे केयरले ककन्डरगार्षन कायषक्रमसकहत पूरा कदन लशक्षा
र हेरचाह सेवा प्रदान गनष सक्छ। लशक्षकको नेततृ्वमा
ककन्डरगार्षन कायषक्रम लशक्षा र हेरचाहको अलतररि घण्र्ासकहत
एकीकृत हुन्छ। छुरै् ककंडरगार्षन सेवा केन्रमा ककंडरगार्षन
कायषक्रम केवल केही कदनहरू र तोककएको समयमा मात्र सञ्चालन
हुन्छ। यी कायषक्रमको कदन र समय ककन्डरगार्षन सेवा केन्रले तय
गछष।
तपाईंको बच्चा कहाँ पठाउने िन्ने लनणषय तपाईंको
समुदायमा कुन सेवाहरू उपलब्ध छन ्र तपाईंको पररवार र
बच्चाको लालग कुन सेवा उलचत हुन्छ िन्ने कुरामा लनिषर
हुनसक्छ।

सवषव्यापी अनुदान सहयोग प्राप्त तीन वर्षको
उमेरदेखि ककन्डरगार्षनमा बच्चा िनाष गनष
तपाईंको स्थानीय ककन्डरगार्षन सेवासँग उनीहरूको िनाष प्रकक्रया
र समयसीमाका बारेमा कुरा गनुषहोस ्र उनीहरूको केन्र र
कमषचारीहरूलाई िेट्नुहोस।् तपाईंको स्थानीय ककन्डरगार्षन पत्ता
लगाउन र तपाईंको पररवारको लालग कसरी सही सेवा छनौर् गने
िन्ने जानकारीको लालग

हेनुषहोस ्

गुणस्तरीय ककन्डरगार्षन सेवाको छनौर् गनाषले बच्चाले
ककन्डरगार्षनबार् अलधक लाि प्राप्त गदषछ। तपाईंले सेवा
गुणस्तरको मूल्यांकन रेकरं्ग

मा हेनष सक्नुहुन्छ।
सवषव्यापी अनुदान सहयोग प्राप्त तीन वर्षको
उमेरदेखि ककन्डरगार्षन ककहले शुरू गने
धेरैजसो सेवा केन्रहरूको िनाष प्रकक्रया हुन्छन ्जुन बच्चाले
ककन्डरगार्षन कायषक्रम शुरू गनुषिन्दा एक वर्षपकहले िुल्छ।
त्यसैले तपाईंको बच्चा दईु वर्ष पुगे पलछ िनाष गने बारेमा
सोच्नुपछष।
जनवरी र अवप्रलको बीच जन्मेका बालबाललकाहरूका अलििावक
र हेरचाहकताषहरूले आफ्नो बच्चालाई कुन वर्षमा सवषव्यापी
अनुदान सहयोग प्राप्त तीन वर्षको उमेरदेखि ककन्डरगार्षन
कायषक्रम शुरू गने िनेर छान्न सक्छन।् अलििावकहरूले आफ्ना
बालबाललकाहरूको स्कूल शुरू गने उमेरसँग लमल्ने गरर अको
वर्षमा ककन्डरगार्षनमा पठाउन रोज्न सक्दछन।् यस बेला अन्य
बालबाललकाहरूको शुरू गदाषको उमेर दईु वर्षको हुन सक्छ।
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

तीन-वर्षको-उमेरदेखि ककन्डरगार्षन



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जनवरी र अवप्रलको बीचमा जन्मेका बालबाललकाहरूले 

उनीहरूको तीन वर्षको उमेरदेखि ककन्डरगार्षनमा या त उनीहरू
तीन वर्षको हँुदा वा उनीहरू चार वर्षको हँुदा शुरू गनष सक्छन।् 

दईु वर्षको उमेरका बालबाललकाहरूको लालग बालबाललकाहरूको
संख्याको अनुपातअनुसार लशक्षक निएको अवस्थामा
बालबाललकाहरूले उनीहरू तीन वर्ष नपुगेसम्म कायषक्रमहरूमा
िाग ललन सक्नेछैनन।्

मे र कडसेम्बरको बीच जन्मेका बालबाललकाहरू उनीहरू चार
वर्ष पुगेको वर्ष मात्र तीन वर्षको उमेरदेखि ककन्डरगार्षन
कायषक्रममा िाग ललनको लालग योग्य हुन्छन ्र लतनीहरू पाँच वर्ष
पुग्दा चार वर्े ककन्डरगार्षनमा जान सक्छन।् 

 

 

 

 

ककन्डरगार्षन शुरू गने उमेर

बच्चा जन्मेको लमलतप्रलतकक्रयाहरू

कडसेम्बर
अवप्रल

अलििावकहरूसँग
ववद्यालय वा
मा शुरू गने ववकल्प छन ्
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सरकारी ववद्यालयमा कडसेम्बरको लमलत अखन्तम सत्र हो । अलििावकको छनौर्को
ववद्यालयको सत्र को अखन्तम कदन अगाकड िएमा त्यो लमलतलाई प्रयोग गररनपुछष। तीन वर्षको उमेरदेखि ककन्डरगार्षनको बारेमा थप

प्रश्नहरू बारेमा कसले मद्दत गनष सक्छ
 तपाईंको लङ्ग डे केयर चाइल्डकेयरलगायत स्थानीय

ककन्डरगार्षन सेवा वा प्रदायक
 तपाईंको स्थानीय काउखन्सल वा मातृ र बाल स्वास््य नसष
 स्वास््य वविाग को

प्यारेन्र्लाइन मााः मा फोन गनुषहोस ्
 मा ईमेल

पठाउनुहोस ् 

 हेनुषहोस ्
 

http://www.vic.gov.au/kinder

