
তিন-বছর-

বয়স্কদের 

তিণ্ডারগাদটেন 
বড় স্বপ্ন দেখতে আমাতের

শিশুতের জীবতে দেষ্ঠ

সূচোর প্রত াজে



 

তিদটারীয় সরিার সব েজনীন অর্ েবরাদে এি

েশি সময়িাদে তিন বছর বয়স্কদের

তিণ্ডারগাদটেন প্রবিেদনর জনয প্রায় তবতেয়ন

ডোর তবতনদয়াগ িরদছ এবং িা এখন

স্টেটবযাপী পাওয়া যায়।

এর অর্ েতিদটারীয় তশশুদের জনয স্টশখার স্টবদে

উঠার স্টখোধুোর এবং বনু্ধ বানাদনার আর এিটট

বছর।

শেে বছর ব স দেতে উচ্চ মাতের শেণ্ডারগাতটেে োর্ েক্রতম

অংিগ্রহণ শিশুতের শিক্ষা ক্রমশবোি স্বাস্থ্য এবং

মঙ্গলজেেফলাফল দজারোর েতর।

স্টছাট তশশুরা স্টখোধেুার মধয তেদয়

িাদের চার পাদশর জগৎ সম্বদন্ধ তশক্ষা

োি িদর।
শিশুরা দর্ভাতব সবতচত ভাল দিতখ ো হতলা দখলাধুলা

শভশিে। এটা োতেরতে োতের েল্পোিক্তির বযবহার

ভাষার েক্ষো গতড় দোলার এবং সংখযা ও েেিা সম্বতে

দিখার সুতর্াগ দে । শেভাতব অেযতের সতঙ্গ মাশেত চলা

ভাগাভাশগ েরা মে শেত দিাো এবংআতবগ সামলাতো

র্া োরা োও দিতখ।

সিে তিদটারীয় তশশুরাই েইু বছর অর্ ে

বরােিৃি তিণ্ডারগাদটেদন স্টযদি পাদর

দেটবযাপী শভতটারী শিশুরা সাল দেতে প্রশে সপ্তাতহ

অন্তে পাাঁচ ঘণ্টা অে েবরাদ্দেৃে শেণ্ডারগাতটেে োর্ েক্রতমর

সুশবধা পাতব। সাল দেতে সম বাশড়ত প্রশে সপ্তাতহ

ঘণ্টা েরা হতব।

আপনার তশশু স্টয স্টিান স্থাদন তিণ্ডারগাদটেদন

যাি না স্টিন তশক্ষি তশতক্ষিাগণ এবং প্রতশতক্ষি

তশক্ষাব্রিীগণ িায েক্রম পতরচােনা িরদবন

শিশুরা শেণ্ডারগাতটেে োর্ েক্রতম দর্তে পাতর হ সারা

শেতের র্ত্ন শিশু র্ত্ন পশরতষবা োহ স্বেন্ত্র

শেণ্ডারগাতটেতে।
 

 

 

দছাট শিশুরা স্টখোধুোর মধয তেদয় জগৎ সম্বদন্ধ তশক্ষা োি িদর  

োরা দিতখ শেভাতব অনযদের সদে মাতনদয় চো িাগািাতগ িরা মন

তেদয় স্টশানা এবং আদবগ সামোদনা যায়  

দোে শেণ্ডারগাতটেে োর্ েক্রতম শিশুরা দখলাধুলাতে িাষার েক্ষিা গতড়

েুলতে এবং সংখযা ও নিশা সম্বতে শিখতে বযবহার েতর   

শিক্ষে শিশক্ষোগণ এবং শিক্ষাব্রেীগণ শিশুতেরতে শিক্ষার শবষত  

স্টিৌিূহেী সৃজনশীে এবং আত্মতবশ্বাসী হতে সাহার্য েতরে   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

তিণ্ডারগাদটেন িায েক্রম তবতিন্ন তবনযাদসর মাধযদম োন িরা স্টযদি পাদর 
 

স্বিন্ত্র তিণ্ডারগাদটেন তিণ্ডারগাদটেন িায েক্রম
শিশুরা শেশেেষ্ট শেে ও ঘণ্টার জেয শেণ্ডারগাতটেে

োর্ েক্রতম অংিগ্রহণ েতর 

সারা তেদনর যত্ন পতরদষবা

তিণ্ডারগাদটেন িায েক্রম
শিশুরা োতের সারা শেতের র্তত্নর অংি শহসাতব 

শেণ্ডারগাতটেে োর্ েক্রতম অংিগ্রহণ েতর 

তশক্ষা এবং যত্ন
সারা শেতের র্ত্ন পশরতষবা 0 দেতে 6 বছর ব তসর 

শিশুতেরতে শিিব শুরুোলীে শিক্ষা ও র্ত্ন োে েতর 

 

 

সব অে েবরাদ্দেৃে শেণ্ডারগাতটেতের োর্ েক্রমঅবিযই

সরোশর শেরাপিা ও উচ্চমাতের শেতেেিাবলী পালে েরতব

এবং শভতটারী প্রােশমে বছতরর শিক্ষা ওক্রমশবোি

োঠাতমার

সতঙ্গ সঙ্গশেপূণ েহতব।

সারা শেতের র্ত্ন োতের দোে দেন্দ্র শেণ্ডারগাতটেতের

োর্ েক্রমসহ সম্পূণ েশেতের জেয শিক্ষা ও র্ত্ন োে েরতে

পাতর। শিক্ষে শিশক্ষো পশরচাশলে শেণ্ডারগাতটেতের

োর্ েক্রমঅশেশরি সমত র শিক্ষা ও র্তত্নর সতঙ্গ সমশিে

েরা হ । স্বেন্ত্র পশরতষবা শেণ্ডারগাতটেতের োর্ েক্রম

শুধুমাত্র দোে শবতিষ শেতে ও শেশেেষ্ট সমত চলতব। এই
শেেক্ষণগুশল শেণ্ডারগাতটেে পশরতষবা শেধ োরণ েতর।

স্টিার্ায় আপনার তশশুদি পাঠাদবন িা আপনার

সমাদজ স্টিান স্টিান পতরদষবা আদছ এবং

আপনার পতরবার ও তশশুর জনয িী সবদচদয়

উপদযাগী িার উপর তনিের িরদি পাদর

স্টিান তশশুদি সব েজনীন অর্ েবরাদে

তিন বছর বয়স্কদের তিণ্ডারগাদটেদন িতিে

িরা

আপোর স্থ্ােী শেণ্ডারগাতটেে পশরতষবার সতঙ্গ োতের

ভশেের পদ্ধশে ও সম তরখা সম্বতে েো বলেু এবং োতের

দেন্দ্র ও েম েচারীতের সতঙ্গ দেখা েরুে।আপোর স্থ্ােী 

শেণ্ডারগাতটেে খুাঁতজ দপতে এবং শেভাতব সঠঠে পশরতষবা

পছন্দেরতবে দস েতেযর জেয দেখেুঃ 

 

উচ্চ মাতের শেণ্ডারগাতটেে পশরতষবা পছন্দ েরা শিশুর

শেণ্ডারগাতটেতে োটাতো সমত সবতচত ভাল সুফল পাও া

শেক্তিে েরতব।আপশে পশরতষবা মাতের গুণশেতেেি 

 দে দর্ত দেখতে পাতরে।  

সব েজনীন অর্ েবরাদে তিন বছর

বয়স্কদের তিণ্ডারগাদটেন িখন শুরু

িরদি হদব

অশধোংি পশরতষবার ভশেের পদ্ধশেআতছ র্া শিশুর

শেণ্ডারগাতটেে োর্ েক্রম শুরুেরারআতগর বছতর দখালা হ 

সুেরাংআপোর শিশুর ব স েুই বছর হতলইআপোর োর

ভশেের েো ভাবতে হতব।

জােু াশর এবং এশপ্রতলর মতধয জন্ম হও া শিশুতের

পশরবারবগ েও েত্বাবধােোরীগণ দোে বছর সব েজেীে অে ে

বরাতদ্দ শেে বছর ব স্কতের শেণ্ডারগাতটেে শুরুেরতবে ো

পছন্দেরতে পাতরে। পশরবারবগ েো াঁতের শিশুতের ভশেেেরা

সু্কল শুরুর ব তসর সতঙ্গ সঙ্গশের জেয পরবেী বছতর পছন্দ

েরতে পাতরে র্খে অেয শিশুরা োতের শুরুরজেয েুই

বছর ব সী হতব।
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

তিন-বছর-বয়স্কদের তিণ্ডারগাদটেন 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

জানুয়াতর এবং এতপ্রদের মদধয জন্ম হওয়া তশশুরা শেে

বছর ব স্কতের শেণ্ডারগাতটেতে দর্তে পাতর হ দর্ বছতর োরা শেে

বছর ব সী োহ দর্ বছতর োরা চার বছর ব সী হ ।  

শিশুরা শেে বছতরর ব সী ো হও া পর্ েন্ত দস োর্ েক্রতম অংিগ্রহণ

েরতে পাতর ো দর্খাতে শিক্ষাোো ও শিশুর অেুপাে েুই বছর

ব তসর শিশুতের পশরতষবা পূরণ েরতে অক্ষম।  

স্টম এবং তডদসম্বদরর মদধয জন্ম হওয়া তশশুরা শেে বছর

ব স্কতের শেণ্ডারগাতটেতে র্াও ার দর্াগয হ মাত্র দর্ বছর োতের

ব স চার বছর হ এবং চার বছর ব স্কতের শেণ্ডারগাতটেতে দর্

বছর োতের ব স পা াঁচ বছর হ । 

 

 

 

 

তিণ্ডারগাদটেন শুরু িরার বয়স  

দর্ োশরতখ শিশুর

জন্ম

মন্তবয

শিতসম্বর

এশপ্রল

বা সাতল

পশরবারবতগ ের সু্কল শুরু

েরার পছন্দআতছ

বছর ব স্কতের

শেণ্ডারগাতটেে

বছর ব স্কতের

শেণ্ডারগাতটেে

প্রস্তুশে দগ্রি  দগ্রি  

 বছর ব স্কতের

শেণ্ডারগাতটেে

বছর ব স্কতের

শেণ্ডারগাতটেে

প্রস্তুশে দগ্রি  

দম শিতসম্বর   বছর ব স্কতের

শেণ্ডারগাতটেে

বছর ব স্কতের

শেণ্ডারগাতটেে

প্রস্তুশে দগ্রি  

শিতসম্বর

এশপ্রল

বা সাতল

পশরবারবতগ ের সু্কল শুরু

েরার পছন্দআতছ

 বছর ব স্কতের

শেণ্ডারগাতটেে

বছর ব স্কতের

শেণ্ডারগাতটেে

প্রস্তুশে দগ্রি  

  বছর ব স্কতের

শেণ্ডারগাতটেে

বছর ব স্কতের

শেণ্ডারগাতটেে

প্রস্তুশে 

দম শিতসম্বর    বছর ব স্কতের

শেণ্ডারগাতটেে

বছর ব স্কতের

শেণ্ডারগাতটেে

প্রস্তুশে 

শিতসম্বতরর োশরখ সরোশর সু্কতলর দিষ টাম ে । দোে পশরবাতরর পছন্দেী সু্কতলর

দিষ টাম ে টাম ে এর দিষ শেেআতগ হতল দসই শেে বযবহার েরতে হতব।
তিন বছর বয়স্কদের তিণ্ডারগাদটেন

সম্বদন্ধ আরও প্রদের বযাপাদর স্টি সাহাযয

িরদি পাদর

 আপোর শেণ্ডারগাতটেে পশরতষবা বা প্রোেোরী সারা

শেতের র্ত্ন পশরতষবাসহ

 আপোর স্থ্ােী োউক্তিল বা মাো ও শিশু স্বাস্থ্য োস ে

 স্বাস্থ্য শবভাগ

দপতরন্টলাইেতে েম্বতর দফাে েরুে

 দে

ইতমইল পাঠাে 

 দেখুে
 

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

