
ત્રણ-વર્ષની-ઉંમરના 

માટેન ં (ક િંડરગાટષન) 
મોટા સ્વપ્ન જોવા માટે આપણાાં 

બાળકોને જીવનની ઉત્તમ શરૂઆતની 

જરૂર હોય છે 



 

વિક્ટોરિયાની સિકાિ એક દાયકા સુધીમાાં લગભગ  વિવલયન 

(  કિોડ) ડૉલિ, સાિવવિક ભાંડોળ પૂરાં પાડ્યું હોય તિેા િણ-
િર્વની-ઉંમિના માટેના ક િંડિગાટવન લાગુ પાડિા િોકાણ કિી િહી 

છે, અન ેત ેહિ ેસમગ્ર િાજ્યમાાં ઉપલબ્ધ છે. 

આનો અર્વ કે, વિક્ટોરિયાના િાળકો માટે ઊછિિા, િમિા અન ે

વમિો િનાિિા માટ ેિધુાં એક િર્વ. 

િણ િર્વની ઉંમિર્ી ગુણિત્તાયુક્ત કકાંડિગાટવન પ્રોગ્રામમાાં ભાગ લેવાથી 

બાળકોના શશક્ષણ, શવકાસ, આરોગ્ય અને સુખાકારીના પરરણામોને વેગ 

મળે છે. 

નાના િાળકો િમત દ્વાિા તેમની આસપાસની દુવનયા વિર્ે શીખ ે

છે. 

રમત આધારરત શશક્ષણ નાના બાળકોને શશક્ષણ આપવાની શ્રેષ્ઠ રીત છે. તે 

બાળકોને તેમની કલ્પના શશતતનો ઉપયોગ કરવાની, તેમના ભાષા કૌષલ્યો 

શવકસાવવાની અને સાંખ્યા અને સ્વરુપો (પેટર્નસસ) શશખવાની તક આપે છે. 
તેઓ બીજા સાથે કેવી રીતે ભળવુાં, વહેંચીને લેવુાં, સાાંભળીને સમજવુાં અને 

તેમની ભાવનાઓની સાંભાળ લેતાાં પણ શીખે છે. 

ભાંડોળ પરૂાં પાડિામાાં આવયુાં હોય તેિા િે િર્વનાાં ક િંડિગાટવનની 

વયિસ્ર્ા વિક્ટોરિયાના િાળકોને માટે છે.  

રાજ્યભરના બાળકોન ે થી દર અઠવારિયે ઓછામાાં ઓછા 

પાાંચ કલાકનુાં ભાંિોળ પૂરુાં પિાયેલુાં હોય તેવા કકાંિરગાટસનની સુશવધા 

મળશ.ે  સધુીમાાં આ કલાકો વધીને અઠવારિયાના કલાક 

થશ.ે 

તમારાં િાળક ગમ ેતયાાં ક િંડિગાટવનમાાં જતુાં હોય, વશક્ષકો અને 

તાલીમ પામેલા કેળિણીકાિો આ કાયવક્રમનુાં નેતૃતિ કિશે. 

બાળકો આખા રદવસની બાળસાંભાળ સેવા (લોંગ િે કેર) (ચાઇલ્િકેર) 
અથવા ફતત ક િંિરગાટસન હોય તયાાં ક િંિરગાટસન કાયસક્રમમાાં ભાગ લઇ શકે છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

નાના બાળકો િમત દ્વાિા દુવનયા વિર્ે શીખે છે 

તેઓ િીજા સાર્ે કેિી િીતે ભળિુાં, િહેંચીન ેલેિુાં, સાાંભળીને સમજિુાં અને તેમની 

ભાિનાઓની સાંભાળ લેતાાં શીખે છે. 
ક િંિરગાટસન કાયસક્રમમાાં બાળકો રમતોનો ઉપયોગ તેમના ભાર્ા કૌશલ્યના શવકાસ માટે અને 

સાંખ્યાઓ અને સ્િરપો શવષે શીખવામાાં કર ેછે. 
શશક્ષકો અને કેળવણીકારો બાળકોને શીખવા માટે વજજ્ઞાસુ, સજવનાતમક અને 

આતમવિશ્િાસી બનવામાાં મદદ કરે છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ક િંડિગાટવન કાયવક્રમો વિવિધ િીત ેપૂિો પાડી શકાય છે

 

ફક્ત ક િંડિગાટવનો ક િંડિગાટવન કાયવક્રમો

બાળકો ચોતકસ રદવસો અને કલાકો માટે ક િંિરગાટસન કાયસક્રમમાાં ભાગ 

લેશ ે

આખા રદિસની િાળસાંભાળ સિેા

ક િંડિગાટવન કાયવક્રમો

બાળકો આખા રદવસની બાળસાંભાળમાાં તમેના સમયના ભાગ રૂપે 

ક િંિરગાટસન કાયસક્રમમાાં ભાગ લઇ શકે 

વશક્ષણ અન ેસાંભાળ
આખા રદવસની સાંભાળ સેવાઓ થી  વષસની ઉંમરના બાળકોને 

પ્રારાંશભક બાળપણનુાં શશક્ષણ અન ેસાંભાળ પ્રદાન કર ેછે 

 

 

ભાંિોળ પૂરુાં પાિવામાાં આવેલ બધા જ ક િંિરગાટસન સરકારના સલામતી અને 

ગુણવત્તા માગસદશીકાને અનુરૂપ હોવા જોઇએ અને તે શવતટોરરયાના પ્રારાંશભક 

વષોના શશક્ષણ અને શવકાસના માળખા પ્રમાણે શવતસાવાયેલ હોવા જોઇએ. 

આખા રદવસનુાં સાંભાળ કેર્નર ક િંિરગાટસન કાયસક્રમ સશહત આખા રદવસ 

દરમ્યાન શશક્ષણ અને સાંભાળ પ્રદાન કરી શકે છે. શશક્ષક દ્વારા ચલાવાતો 

ક િંિરગાટસન કાયસક્રમ શશક્ષણ અને સાંભાળના વધારાના કલાકો સાથે એકીકૃત 

કરવામાાં આવે છે. ફતત ક િંિરગાટસન જ હોય તેવી સેવાઓમાાં, ક િંિરગાટસન 

કાયસક્રમ અમુક રદવસો અને ચોતકસ સમયે જ ચલાવવામાાં આવશે. આ 

રદવસો અને કલાકો ક િંિરગાટસન સેવા દ્વારા નતકી કરવામાાં આવે છે. 

તમાિા િાળકને ક્યાાં મોકલિુાં તે તમાિા સમુદાયમાાં કઇ સેિાઓ ઉપલબ્ધ 

છે અને તમાિા પરિિાિ અને િાળક માટે શુાં િધુ અનુકૂળ આિે છે તેના 

પિ આધાિ િાખે છે 

સાિવવિક ભાંડોળ પૂરાં પડાયેલ િણ-િર્વની-ઉંમિના માટેનાાં 

ક િંડિગાટવનમાાં િાળકનો દાખલો કિાિિો 

તમારા સ્થાશનક ક િંિરગાટસન સેવા સાથે તેમની દાખલાની પ્રરક્રયા અને 

સમયરેખા શવષે વાત કરો અને તેમના કેર્નર અને કમસચારીઓની મુલાકાત લો. 
તમારુાં સ્થાશનક ક િંિરગાટસન શોધવા અને તમારા પરરવાર માટે યોગ્ય સેવા 

કઇ રીતે શોધવી તેની માશહતી માટે 

 ની મુલાકાત લો 

ગુણવત્તાવાળુાં કકાંિરગાટસન સેવા પસાંદ કરવાથી તમારુાં બાળક ક િંિરગાટસનમાાં 

તેના સમયનો ઉત્તમ લાભ મેળવશે તે સુશનશચચત કરશે. તમે જે તે સેવાની 

ગુણવત્તાનુાં આાંકલન  ની મુલાકાત 

લઇને જોઇ શકો છો. 

િણ-િર્વની-ઉંમિના માટેનાાં સાિવવિક ભાંડોળ પૂરાં પડાયેલ 

ક િંડિગાટવન ક્યાિે શરૂ કિિુાં 

મોટાભાગની સેવાઓમાાં દાખલાની પ્રરક્રયા બાળક ક િંિરગાટસન કાયસક્રમ શરૂ 

કરે તેના એક વષસ પહેલાાં ખુલે છે, તેથી જ્યારે તમારુાં બાળક બે વષસનુાં થાય 

તયારે તમારે દાખલા શવષે શવચારવુાં જોઇએ. 
જાર્નયુઆરીથી એશપ્રલ વચ્ચે જર્નમેલા બાળકોના પરરવારો અને 

સાંભાળકતાસઓ ત્રણ-વષસની-ઉંમરના માટેનાાં સાવસશત્રક ભાંિોળ પૂરુાં પિાયેલ 

ક િંિરગાટસન કયા વષસમાાં શરૂ કરવુાં તે પસાંદ કરી શકે છે. પરરવારો તેમના 

બાળકોને શાળા શરૂ કરવાની ઉંમર સાથે ગોઠવવા માટે આવનાર વષસથી ભાગ 

લેવાનુાં પસાંદ કરી શકે છે, જ્યારે અર્નય બાળકો તેઓ જોિાશે તયારે બે વષસના 

હશે. 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ત્રણ-વર્ષની-ઉંમરના માટેન ં (ક િંડરગાટષન) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 જાન્ય આરી અને  એપ્રિલની વચ્ચે જન્મેલા બાળકો 
ત્રણ-વર્ષની-ઉંમરના માટેન ં ક િંડરગાટષન ક્ા ંતો તેઓ ત્રણ 
વર્ષના થાય તે વર્ે અથવા તેઓ ચાર વર્ષનાં થાય ત્યાર ેશરૂ 
કરી શકે છે. 
જો સેવા બે વર્ષના બાળકો માટે શશક્ષક અને બાળકના 
ગ ણોત્તરને પહોચંીવળી શકે તેમ ન હોય બાળકો ત્રણ વર્ષનાં ન 
થાય ત્યાં સ ધી કાયષક્રમમાં ભાગ ન લઇ શકે તેવ ં બને. 

 મે અને  પ્રડસેમ્બરની વચ્ચ ેજન્મેલા બાળકો તેઓ ચાર 
વર્ષના થાય તે વર્ષમાં જ ત્રણ-વર્ષની-ઉંમરના માટેના 
ક િંડરગાટષન અને પાંચ વર્ષના થાય તે વર્ષમાં જ ચાર વર્ષની 
ઉંમરના માટેના ક િંડરગાટષનમાં દાખલ થવાને પાત્ર બને છે. 

 

 

 

 

ક િંડરગાટષન શરુ કરવાની ઉંમર
બાળકની જન્મ 
તારીખ 

શટપ્પણીઓ

 શડસેમ્બર 
 એશિલ  

પશરવારો પાસે  
અથવા માં 
શાળા શરૂ કરવાની 
પસંદગીની ગ જંાઇશ છે 

વર્ષની-ઉંમરના 
માટેન ં ક િંડરગાટષન 

વર્ષની-ઉંમરના 
માટેન ં ક િંડરગાટષન 

િેપ (શાળા માટે 
તૈયાર થવ ં) 

ધોરણ  ધોરણ  

 વર્ષની-ઉંમરના 
માટેન ં ક િંડરગાટષન 

વર્ષની-ઉંમરના 
માટેન ં ક િંડરગાટષન 

િેપ (શાળા માટે 
તૈયાર થવ ં) 

ધોરણ  

 મે  શડસેમ્બર 
 

  વર્ષની-ઉંમરના 
માટેન ં ક િંડરગાટષન 

વર્ષની-ઉંમરના 
માટેન ં ક િંડરગાટષન 

િેપ (શાળા માટે 
તૈયાર થવ ં) 

ધોરણ  

 શડસેમ્બર 
 એશિલ  

પશરવારો પાસે  
અથવા માં 
શાળા શરૂ કરવાની 
પસંદગીની ગ જંાઇશ છે 

 વર્ષની-ઉંમરના 
માટેન ં ક િંડરગાટષન 

વર્ષની-ઉંમરના 
માટેન ં ક િંડરગાટષન 

િેપ (શાળા માટે 
તૈયાર થવ ં) 

ધોરણ  

  વર્ષની-ઉંમરના 
માટેન ં ક િંડરગાટષન 

વર્ષની-ઉંમરના 
માટેન ં ક િંડરગાટષન 

િેપ (શાળા માટે 
તૈયાર થવ ં) 

 મે  શડસેમ્બર 
 

   વર્ષની-ઉંમરના 
માટેન ં ક િંડરગાટષન 

વર્ષની-ઉંમરના 
માટેન ં ક િંડરગાટષન 

િેપ (શાળા માટે 
તૈયાર થવ ં) 

*શડસેમ્બરની તારીખ સરકારી શાળામાં સત્ર નો છેલ્લો શદવસ છે. જ ેતે પશરવાર ેપસંદ 
કરલે શાળામાં જો સત્ર નો છેલ્લો શદવસ વહેલા હોય તો, તે તારીખનો ઉપયોગ કરવો. 

ત્રણ-વર્ષની-ઉંમરના માટેનાં ક િંડરગાટષન પ્રવર્ેના વધ  
િશ્નોમા ંકોણ મદદ કરી શકે છે
• આખા શદવસની સંભાળ સેવા સશહત તમારી સ્થાશનક 

ક િંડરગાટષન સેવા અથવા િદાતા 
• તમારી સ્થાશનક કાઉશન્સલ અથવા માતા અને બાળકોના 

આરોગ્ય માટેની નસષ 
• આરોગ્ય ખાતા ની 

પેરને્ટલાઇનને  પર ફોન કરો 
• ઇમેલ   

 મ લાકાત લો.
 

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

