
ਤ ਿੰ ਨ-ਸਾਲ ਦੀ-ਉਮਰ ਦ ੇ

ਬੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਲਵਾੜੀ 
(ਤ ਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ) 
ਵੱਡੇ ਸੁਫਨੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੱਤਿਆਂ
ਨ ਿੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ  ੋਂ ਵਧੀਆ
ਸੁਰ ਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ



 

ਤਵਆਪ ਤਵੱ ੀ ਸਹਾਇ ਾ ਪਰਾਪ ਤ ਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ
ਬੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਾਲਵਾੜੀ ਨ ਿੰ ਸਰੁ  ਰਨ ਲਈ ਤਵ ਟਰੋੀਆ ਦੀ
ਸਰ ਾਰ ਦਹਾ ੇ ਦੇ ਦਰੌਾਨ ਲਗਭਗ ਤਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ
ਤਨਵਸੇ  ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅ ੇ ਇਹ ਹਣੁ ਸਾਰੇ ਸ ਬੇ ਤਵੱਿ ਉਪਲਬਧ
ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮ ਲਬ ਹੈ ਤਵ ਟਰੋੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਤਿਆਂ ਵਾਸ ੇ ਤਸੱਖਣ
ਵੱਡੇ ਹਣੋ ਖਡੇਣ ਅ ੇ ਦਸੋ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇ ਹਰੋ ਸਾਲ।
ਤ ਿੰ ਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ  ੋਂ ਲੈ  ੇ ਗਣੁਵੱ ਾ ਵਾਲੀ ਬਾਲਵਾੜੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤਵੱਿ
ਤਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਬੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਸੱਤਖਆ ਤਵ ਾਸ ਤਸਹ ਅ ੇ ਭਲਾਈ ਦੇ
ਨ ੀਤਜਆਂ ਨ ਿੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ

ਛਟੋੇ ਬੱਿੇ ਖਡੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਦੇ ਸਿੰ ਸਾਰ
ਬਾਰੇ ਤਸੱਖਦੇ ਹਨ
ਖੇਡ ਆਧਾਤਰ ਤਸੱਤਖਆ  ੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਿੇ ਸਭ  ੋਂ ਵਧੀਆ  ਰੀ ੇ ਨਾਲ
ਤਸੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਤਿਆਂ ਨ ਿੰ ਆਪਣੀ  ਲਪਨਾ ਦੀ ਵਰ ੋਂ  ਰਨ ਆਪਣੀ
ਭਾਸਾ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਤਨਰਮਾਣ  ਰਨ ਅ ੇ ਅਿੰ  ਾਂ ਅ ੇ ਨਮ ਤਨਆਂ ਬਾਰੇ

ਤਸੱਖਣ ਦਾ ਮੌ ਾ ਤਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦ ਸਤਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤ ਵੇਂ  ਿੰ ਮ  ਰਨਾ ਹੈ
ਿੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ  ਰਨਾ ਸੁਣਨਾ ਅ ੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਬਿੰ ਧ
 ਰਨਾ ਵੀ ਤਸੱਖਦੇ ਹਨ।
ਤਵ ਟਰੋੀਆ ਤਵੱਿ ਸਾਰੇ ਬੱਤਿਆਂ ਨ ਿੰ ਤਵੱ ੀ ਸਹਾਇ ਾ ਪਰਾਪ 
ਬਾਲਵਾੜੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ  ੱ ਪਹੁਿੰ ਿ ਹੈ

ਸਾਰੇ ਸ ਬੇ ਤਵੱਿ ਬੱਤਿਆਂ ਨ ਿੰ  ੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅ ੇ ਹਰ ਹਫ ੇ ਤ ਸੇ
ਫਿੰ ਡ ਸਹਾਇ ਾ ਪਰਾਪ ਬਾਲਵਾੜੀ ਪਰਗੋਰਾਮ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿੰ ਜ ਘਿੰ ਤਟਆਂ
 ੱ ਪਹੁਿੰ ਿ ਹਵੋੇਗੀ।  ੱ ਇਹ ਘਿੰਟੇ ਹਫ ੇ ਤਵੱਿ ਘਿੰ ਤਟਆਂ  ੱ 
ਵੱਧ ਜਾਣਗ।ੇ

ਇਹ ਫਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤ  ਹੁਾਡਾ ਬੱਿਾ ਬਾਲਵਾੜੀ ਲਈ ਤ ੱਥੇ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤਧਆਪ ਅ ੇ ਤਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪ ਤਸੱਤਖਅ ਪਰਗੋਰਾਮ
ਦੀ ਅਗਵਾਈ  ਰਨਗੇ
ਬੱਿੇ ਬਾਲਵਾੜੀ ਪਰਗੋਰਾਮ ਤਵੱਿ ਪ ਰੇ ਤਦਨ ਦੀ ਸਿੰ ਭਾਲ ਬਾਲ ਸਿੰਭਾਲ
 ੇਂਦਰ ਸਵੇਾ ਤਵਖੇ ਜਾਂ ਇ ੱਲੀ ਬਾਲਵਾੜੀ ਤਵਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਸ ਦੇ ਹਨ।

 
 
 
 

 

 

ਛੋਟੇ ਬੱਿੇ ਸਿੰ ਸਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਤਸੱਖਦੇ ਹਨ 

ਉਹ ਦ ਸਤਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤ ਵੇਂ  ਿੰ ਮ  ਰਨਾ ਹੈ ਿੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ  ਰਨਾ ਸਣੁਨਾ ਅ ੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਬਿੰ ਧ  ਰਨਾ ਤਸੱਖਦੇ ਹਨ। 
ਬਾਲਵਾੜੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤਵੱਿ, ਬੱਿੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸਾ ਦ ੇਹਨੁਰਾਂ ਦਾ ਤਨਰਮਾਣ  ਰਨ ਲਈ ਅ ੇ 
ਅਿੰ  ਾਂ ਅ ੇ ਨਮ ਤਨਆ ਂਬਾਰੇ ਤਸੱਖਣ ਲਈ ਖੇਡ ਦੀ ਵਰ ੋਂ  ਰਦੇ ਹਨ

ਅਤਧਆਪ  ਅ ੇ ਤਸੱਤਖਅ  ਬੱਤਿਆਂ ਨ ਿੰ  ਉ ਸੁ , ਰਿਨਾ ਮ  ਬਣਨ ਅ ੇ ਤਸੱਖਣ ਬਾਰੇ 
ਆ ਮ-ਤਵਸਵਾਸੀ ਬਣਨ ਤਵੱਿ ਮਦਦ  ਰਦੇ ਹਨ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ਬਾਲਵਾੜੀ ਪਰਗੋਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ ਸ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਲਾ ਾਂ ਤਵੱਿ  ੀ ੀ ਜਾ ਸ ਦੀ ਹੈ
 

ਇ ੱਲੇ ਬਾਲਵਾੜੀ ਬਾਲਵਾੜੀ ਪਰੋਗਰਾਮ
ਬੱਿੇ  ੈਅ ਤਦਨਾਂ ਅ ੇ ਘਿੰ ਤਟਆਂ ਵਾਸ ੇ ਬਾਲਵਾੜੀ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਵੱਿ
ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ 

ਪ ਰੇ ਤਦਨ ਦੀਆਂ ਸਿੰ ਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਬਾਲਵਾੜੀ ਪਰੋਗਰਾਮ
ਬੱਿੇ ਪ ਰੇ ਤਦਨ ਦੀ ਸਿੰ ਭਾਲ ਤਵੱਿ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬਾਲਵਾੜੀ
ਪਰੋਗਰਾਮ ਤਵੱਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ 

ਤਸੱਤਖਆ ਅ ੇ ਸਿੰ ਭਾਲ
ਪ ਰੇ ਤਦਨ ਦੀਆਂ ਸਿੰ ਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ  ੋਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਤਿਆਂ
ਵਾਸ ੇ ਸੁਰ ਆ ੀ ਬਿਪਨ ਦੀ ਤਸੱਤਖਆ ਅ ੇ ਸਿੰ ਭਾਲ ਦੀ ਪੇਸ ਸ
 ਰਦੀਆਂ ਹਨ 

 

 

ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤ ਸਾਰੇ ਤਵੱ ੀ ਸਹਾਇ ਾ ਪਰਾਪ ਬਾਲਵਾੜੀ
ਪਰਗੋਰਾਮ ਸਰ ਾਰੀ ਸੁਰੱਤਖਆ ਅ ੇ ਗੁਣਵੱ ਾ ਤਦਸ਼ਾ ਤਨਰਦੇਸ਼ ਪ ਰੇ
 ਰਨ ਅ ੇ ਤਵ ਟੋਰੀਆ ਦੇ ਮੁੱ ਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਸੱਤਖਆ ਅ ੇ ਤਵ ਾਸ
ਢਾਂਿੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਵ ਸ  ੀ ੇ ਜਾਣ।
ਪ ਰੇ ਤਦਨ ਵਾਲਾ ਸਿੰ ਭਾਲ  ੇਂਦਰ ਤਸੱਤਖਆ ਅ ੇ ਸਿੰ ਭਾਲ ਦੀ ਤਜਸ ਤਵੱਿ
ਬਾਲਵਾੜੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ ਦੀ ਪੇਸ ਸ  ਰ ਸ ਦਾ ਹ।ੈ
ਅਤਧਆਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬਾਲਵਾੜੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨ ਿੰ ਤਸੱਤਖਆ ਅ ੇ
ਸਿੰ ਭਾਲ ਦੇ ਵਧੀ ਘਿੰ ਤਟਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇ ਦ ਸਰੇ ਤਵੱਿ ਰਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇ ੱਲੀ ਸੇਵਾ ਤਵਖੇ ਬਾਲਵਾੜੀ ਪਰੋਗਰਾਮ  ਵੇਲ  ਝੁ ਤਵਸੇਸ ਤਦਨਾਂ ਅ ੇ
ਤਵਸੇਸ ਸਤਮਆਂ ਨ ਿੰ ਹੀ ਿੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਤਦਨ ਅ ੇ ਘਿੰ ਟੇ ਬਾਲਵਾੜੀ ਸੇਵਾ
ਦੁਆਰਾ  ਅੈ  ੀ ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫਸੈਲਾ  ਰਨਾ ਤ  ੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨ ਿੰ ਤ ੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ
ਇਸ ਗੱਲ ਉੱ ੇ ਤਨਰਭਰ  ਰਦਾ ਹੈ ਤ  ਹੁਾਡੇ ਭਾਈਿਾਰੇ ਤਵੱਿ
ਤ ਹੜੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅ ੇ  ਹੁਾਡੇ ਪਤਰਵਾਰ ਅ ੇ
ਬੱਿੇ ਵਾਸ ੇ ਤ ਹੜੀਆਂ ਿੀਜ਼ਾਂ ਸਭ  ੋਂ ਵਧੀਆ  ਿੰਮ  ਰਦੀਆਂ ਹਨ 

ਤਵਆਪ ਤਵੱ ੀ ਸਹਾਇ ਾ ਪਰਾਪ ਤ ਿੰ ਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
ਵਾਲੇ ਬੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਾਲਵਾੜੀ ਤਵੱਿ ਬੱਿੇ ਨ ਿੰ ਦਾਖਲ  ਰਨਾ
ਆਪਣੀ ਸਥਾਨ ਬਾਲਵਾੜੀ ਸਵੇਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪਰਤ ਤਰਆ
ਅ ੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ  ਰੋ ਅ ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ  ੇਂਦਰ ਤਵੱਿ ਜਾਓ ਅ ੇ
 ਰਮਿਾਰੀਆਂ ਨ ਿੰ ਤਮਲੋ।ਆਪਣੀ ਸਥਾਨ ਬਾਲਵਾੜੀ ਨ ਿੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅ ੇ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਾਰੀ ਵਾਸ ੇ ਤ  ਹੁਾਡੇ ਪਤਰਵਾਰ ਵਾਸ ੇ ਸਹੀ ਸੇਵਾ ਦੀ
ਿੋਣ ਤ ਵੇਂ  ਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ   

 

ਤ ਸੇ ਗੁਣਵੱ ਾ ਭਰਪ ਰ ਬਾਲਵਾੜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਿਣੋ  ਰਨਾ ਯ ੀਨੀ
ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤ ਬੱਿੇ ਨ ਿੰ ਬਾਲਵਾੜੀ ਤਵਖੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੱਧ  ੋਂ ਵੱਧ
ਫਾਇਦਾ ਹਵੋੇ।  ੁਸੀਂ  ਉੱ ੇ ਜਾ  ੇ
ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਾ ਦੇ ਦਰਤਜਆਂ ਉੱ ੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸ ਦੇ ਹ ੋ

ਤਵਆਪ ਤਵੱ ੀ ਸਹਾਇ ਾ ਪਰਾਪ ਤ ਿੰ ਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
ਵਾਲੇ ਬੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਾਲਵਾੜੀ  ਦੋਂ ਸਰੁ  ੀ ੀ ਜਾਵੇ
ਤਜ਼ਆਦਾ ਰ ਸਵੇਾਵਾਂ ਤਵੱਿ ਦਾਖਲਾ ਪਰਤ ਤਰਆ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤ ਸੇ ਬੱਿੇ ਦੇ
ਬਾਲਵਾੜੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰ ਹਣੋ  ੋਂ ਸਾਲ ਪਤਹਲਾਂ ਖੁੱ ਲਹਦੀ ਹੈ ਇਸ  ਰ ੇ
 ੁਹਾਨ ਿੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਿਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ  ਹੁਾਡਾ
ਬੱਿਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ
ਜਨਵਰੀ ਅ ੇ ਅਪਰੈਲ ਤਵਿ ਾਰ ਪਦੈਾ ਹੋਏ ਬੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਤਰਵਾਰ ਅ ੇ
ਸਿੰ ਭਾਲ  ਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਿੋਣ  ਰ ਸ ਦੇ ਹਨ ਤ ਤ ਹੜੇ ਸਾਲ ਤਵੱਿ
ਤਵਆਪ ਤਵੱ ੀ ਸਹਾਇ ਾ ਪਰਾਪ ਤ ਿੰ ਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਤਿਆਂ ਦੀ
ਬਾਲਵਾੜੀ ਸਰੁ  ਰਨ। ਪਤਰਵਾਰ ਸ  ਲ ਦੀ ਸਰੁ ਆ ੀ ਉਮਰ ਪ ਰੀ ਹਣੋ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਵੱਿ ਆਪਣੇ ਬੱਤਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਿੋਣ
 ਰ ਸ ਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤ ਹੋਰ ਬੱਿੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦ ਉਹ ਸੁਰ 
 ਰਦੇ ਹਨ।
 

 

 

 

 

ਤ ਿੰ ਨ-ਸਾਲ ਦੀ-ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਤਿਆ ਂਵਾਲੀ ਬਾਲਵਾੜੀ (ਤ ਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਜਨਵਰੀ  ੋਂ ਅਪਰਲੈ ਤਵਿ ਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਿੇ ਤ ਿੰ ਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਤਿਆਂ ਦੀ

ਬਾਲਵਾੜੀ ਤਵੱਿ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ ਤਜਸ ਸਾਲ ਤਵੱਿ ਉਹ ਤ ਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ

ਤਜਸ ਸਾਲ ਉਹ ਿਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  

ਹੋ ਸ ਦਾ ਹੈ ਬੱਿੇ ਉਦੋਂ  ੱ ਉਹਨਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਵੱਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਜਦ  ੱ ਤ 

ਉਹ ਤ ਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਜੱਥੇ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਤਿਆਂ ਵਾਸ ੇ ਤਸਤਖਅ ਅ ੇ ਬੱਿੇ ਦੇ

ਅਨੁਪਾ ਨ ਿੰ ਪ ਰਾ  ਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਨ।

ਮਈ  ੋਂ ਦਸਿੰ ਬਰ ਤਵਿ ਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਿੇ ਉਸ ਸਾਲ ਤਵੱਿ  ੇਵਲ ਤ ਿੰ ਨ ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੀ

ਬਾਲਵਾੜੀ ਤਵੱਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ ਤਜਸ ਸਾਲ ਉਹ ਿਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਅ ੇ ਿਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਾਲਵਾੜੀ ਤਵੱਿ ਤਜਸ ਸਾਲ ਉਹ ਪਿੰਜ ਸਾਲ ਦੇ

ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  

 

 

 

 

ਬਾਲਵਾੜੀ ਸਰੁ  ਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ
ਉਹ  ਰੀ ਜਦੋਂ ਬੱਿੇ
ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਤਟੱਪਣੀਆਂ

ਦਸਿੰਬਰ

ਅਪਰੈਲ

ਪਤਰਵਾਰਾਂ  ੋਲ ਜਾਂ
ਤਵੱਿ ਸ  ਲ ਸੁਰ 

 ਰਨ ਦੀ ਿੋਣ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ

ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ
ਬੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਾਲਵਾੜੀ

ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ
ਬੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਾਲਵਾੜੀ

ਪਰੈੈੱਪ ਗਰੇਡ  ਗਰੇਡ  

 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ
ਬੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਾਲਵਾੜੀ

ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ
ਬੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਾਲਵਾੜੀ

ਪਰੈੈੱਪ ਗਰੇਡ  

ਮਈ ਦਸਿੰਬਰ   ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ
ਬੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਾਲਵਾੜੀ

ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ
ਬੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਾਲਵਾੜੀ

ਪਰੈੈੱਪ ਗਰੇਡ  

ਦਸਿੰਬਰ

ਅਪਰੈਲ

ਪਤਰਵਾਰਾਂ  ੋਲ ਜਾਂ
ਤਵੱਿ ਸ  ਲ ਸੁਰ 

 ਰਨ ਦੀ ਿੋਣ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ

 
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ

ਬੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਾਲਵਾੜੀ
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ

ਬੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਾਲਵਾੜੀ
ਪਰੈੈੱਪ ਗਰੇਡ  

  ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ
ਬੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਾਲਵਾੜੀ

ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ
ਬੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਾਲਵਾੜੀ

ਪਰੈੈੱਪ 

ਮਈ ਦਸਿੰਬਰ    ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ
ਬੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਾਲਵਾੜੀ

ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ
ਬੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਾਲਵਾੜੀ

ਪਰੈੈੱਪ 

ਸਰ ਾਰੀ ਸ  ਲ ਤਵੱਿ ਦਸਿੰਬਰ ਦੀ  ਰੀ ਆਖਰੀ ਟਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਤ ਸੇ ਪਤਰਵਾਰ ਦੇ ਪਸਿੰ ਦੀਦਾ ਸ  ਲ
ਦੀ ਟਰਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਤਦਨ ਪਤਹਲਾਂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਤਫਰ ਉਸ  ਰੀ ਦੀ ਵਰ ੋਂ  ੀ ੀ ਜਾਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਤ ਿੰ ਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਾਲਵਾੜੀ ਬਾਰੇ
ਅਗਲੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤਵੱਿ  ੌਣ ਮਦਦ  ਰ ਸ ਦਾ ਹੈ
  ੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨ ਬਾਲਵਾੜੀ ਸਵੇਾ ਜਾਂ ਪਰਦਾ ਾ ਤਜਸ ਤਵੱਿ ਪ ਰੇ ਤਦਨ

ਵਾਲੀ ਸਿੰ ਭਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ
  ੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨ  ੌਂ ਤਸਲ ਜਾਂ ਮਾਂ  ੇ ਬੱਿੇ ਵਾਲੀ ਤਸਹ ਨਰਸ
 ਤਸਹ ਤਵਭਾਗ ਦੀ

ਪੇਰੈਂਟਲਾਈਨ ਨ ਿੰ ਉੱ ੇ ਫਨੋ  ਰੋ
 ਈਮੇਲ  

 ਉੱ ੇ ਜਾਓ
 

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

