
మూడేళ్ళ -

వయస్సు  కిండర్ 

గార్టనె్ 
పెద్ద కలలు కనడానికి

మన పిలలలకి ఉత్తమమైన

ఆరంభం కావలి



 

వికె్టరియన్ ప్రభుత్వ ిం వచ్చే దశాబ్దింలో

సార్వ ప్ికమూలధనింద్వవ రా మూడేళ్ళ

వయస్సు కిండర్గార్టనె్ రథకాన్ని

ప్రవేశపెటె్డాన్నకస్సమారు బిలియన్లు

పెటె్టబ్డిపెడుతింది మరియుఇప్పు డిది

రాష్ట్మెింత్టా అిందుబాట్టలోవింది

దీనర్ధిం వికె్టరియన్పిలులకుమరోసింవత్ు ర్ిం

నేరుే క్టవడిం ఎదగడిం ఆడడింమరియు

సి్న హితులన్లచ్చస్సక్టవడిం

మూడేళ్ళ వయసునండినాణ్య మైన కిండర్గార్టనె్

పథకంలోపాలొ్గనడం వలనపిలలలునేర్చు కోవడం

అభివృద్ధి ఆరోగ్య ముమరియు శ్రేయసుు ఫలితాలు

వృద్ధి చందుతాయి

చిని పిలులుఆట్లద్వవ రాత్మ

చుటె్టఉని ప్రరించింగురిించి

తెలుస్సకుింటారు

ఆటఆధారిత్అభ్యయ సమువలనచినన పిలలలుబాగా

ఉత్తమంగా నేర్చు కంటార్చ ఇద్ధపిలలలకఊహాత్మ క

శకి త భ్యషానైపుణ్య త్మరియుఅంకెలు నమూనాల

గురించితెలుసుకోవడానికిఅవకాశం ఇసుతంద్ధ వార్చ

ఇత్ర్చలతోఎలా కలిసిఉండడం పంచుకోవడం

వినడంమరియుభ్యవోద్వే గాలననియంశ్రరంచుకోవడం

కూడాతెలుసుకంటార్చ

వికరెియాలోఉని పిలులిందరికీ ర్టిండేళ్ళ

కిండర్గార్టనె్ న్నధులుఉరయోగించుకునే

సౌలభ్య ింఉింట్టింది

నండిరాష్ట్ంెలోనిపిలలలంద్రూ శ్రపతీవారం

కనీసం ఐదుగ్ంటల కిండర్గార్టనె్ నిధి పథకం దే్వ రా

శ్రపయోజనంపందుతార్చ నాటికిఇవి

గ్ంటలకపెంచడం జర్చగుతంద్ధ

మీపిలువాడుఏకిండర్గార్టనె్ క వెళ్ళళ నా

ఉపాధ్యయ యులుమరియుశిక్షణపిందిన

విద్వయ వేత్తలుఈకార్య ప్కమాన్నకనాయకత్వ ిం

వహిసాత రు  
పిలలలుఈ కిండర్గార్టనె్ పథకంద్వే రాచైల్డ్ కేర్సేవక

గానీసే త్ంశ్రత్ కిండర్గార్టనె్కగానీహాజర్చకావచుు

 
 

 
 
 

 

 

చినన పిలలలుఆటలద్వే రా శ్రపపంచంగురించి 
తెలుస్సకుింటారు  
వార్చఇత్ర్చలతోఎలా కలిసిఉిండడిం రించుక్టవడిం వినడిం
మరియుభావోద్వవ గాలన్లన్నయింప్ిించుక్టవడిం కూడా
తెలుసుకంటార్చ  
కిండర్గార్టనె్ పథకంలోపిలలలుఆటలనఉపయోగంచుకొని 
భాషానైప్పణయ త్న్లపెంపంద్ధంచుకోవడంమరియు అింకెలు
నమూనాల గురించితెలుసుకంటార్చ  
ఉపాధాయ యులుమరియువిద్వయ వేత్తలు పిలలలుతెలుసుకోవడానికి

గ్ల ఆసక త సృజనాత్మ కత్మరియునమమ కిం కలగ్డానికి
సహాయంచేస్తతర్చ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

కిండర్గార్టనె్ రథకాలువిభిని రదధతులలోఅిందిించబ్డతాయి 
 

సవ త్ింప్త్ కిండర్ గార్టనె్లు  కిండర్ గార్టనె్ రథకాలు
పిలలలు కిండర్ గార్టనె్ పథకంలో నిరి ద్ మెైన రోజులు 

మరియు గ్ంటలు హాజరవుతార్చ   

లింగ్ డే కేర్ (పూరిత దినిం) 

స్నవలు

కిండర్ గార్టనె్ రథకాలు
లాంగ్ డే కేర్ లో భ్యగ్ంగా పిలలలు కిండర్ గార్టనె్ 

పథకానికి  హాజరవుతార్చ 

విదయ  మరియు సింర్క్షణ
లాంగ్ డే కేర్ సేవలు (సునాన ) మరియు (ఆర్చ) 

సంవత్ు రాల మధ్య  వయసునన  పిలలలక  

చినన నాటి విద్య  మరియు సంరక్షణ్ అంద్ధస్తతయి. 

 

 

అనిన కిండర్ గార్టనె్ నిధులపథకాలు శ్రపభుత్ే భశ్రద్త్

మరియునాణ్య త్మారదొ్రశ కాలుపాటించివికెోరియన్

ఎర్ల లఇయర్ు లెరిన ంగ్ అండ్డెవలపెమ ంట్ శ్రేమ్వర్్

కనగుణ్ంగారూపంద్ధంచబడాలి

లాంగ్డే కేర్ కేంశ్రద్ంపూరితరోజువిద్య మరియు

సంరక్షణ్ కిండర్గార్టనె్ పథకం సహాఅంద్ధంచవచుు

ఉపాధాయ యులనాయకత్ే ంలో కిండర్గార్టనె్ పథకం

అద్నపు గ్ంటల విద్య మరియుసంరక్షణ్తో

అనసంధానించబడుతంద్ధ సే త్ంశ్రత్ కిండర్గార్టనె్

సేవాపథకం నిరి ద్ మెైన రోజులుమరియుసమయాలోల

నిరే హంచబడుతంద్ధ కిండర్గార్టనె్సేవలుఈ

ద్ధనాలుమరియుగ్ంటలునిర ణయిస్తతర్చ

మీపిలులక ఎకక డిక రింపిించాలని దిమీ

దరిద్వప్పనయుని స్నవలుపైమరియుమీ

కుట్టింబాన్నక పిలులక ఏదిఉత్తమింగా

ఉింట్టిందోద్వన్నపైఆధ్యర్రడిఉింట్టింది

సార్వ ప్ిక న్నధులతమూడేళ్ు వయస్స

కిండర్గార్టనె్్లోపిలువాడిన్ననమోదు

చ్చయడిం
స్థస్తని నికంగాఉనన కిండర్ గార్టనె్ సేవలతోవారినమోదు

శ్రపశ్రకియమరియుకాలగ్మనం గురించిమాటాల డండి

మరియుఆకేంశ్రద్వలనసంద్రిశ ంచి సిబబ ంద్ధతో

సంశ్రపద్ధంచండి మీకటంబానికి కావలసినసరైన

సేవలకమరియుసమాచారానికి

education.vic.gov.au/choose-kinderస్థవెబ్సు టన

సంద్రిశ ంచండి

నాణ్య మైన కిండర్గార్టనె్సేవలనఎంచుకోవడం వలన

మీబిడ్ వారియొక్ ఎక్ వ సమయానిన పంద్వచుు

నాణ్య త్ గ్లసేవల రేటింగులనమీర్చఇక్ డ

చూడవచుు www.startingblocks.gov.au

సార్వ ప్ిక న్నధులమూడేళ్ళ వయస్స

కిండర్గార్టనె్ ఎప్పు డుమొదలుపెటెాలి
చాలాకిండర్గార్టనె్సేవలుపిలలలుమొద్లుపెట్టె

ముందుసంవత్ు రమేనమోదు శ్రపశ్రకియనతెర్చస్తతర్చ

అందుకనిమీబిడ్ ర్టండుసంవత్ు రాల వయసు

ద్వటినపుు డే నమోదు శ్రపశ్రకియగురించిఆలోచించాలి

జనవరి ఏశ్రపిల్డనెలలమధ్య పుటినె పిలలలునన

కటంబాలుమరియుసంరక్షకలుస్తరే శ్రరక నిధుల

మూడేళ్ళ వయసుకిండర్గార్టనె్ ఏ సంవత్ు రంలో

మొద్లుపెటెాలనన ద్ధ ఎంచుకోవచుు బడి

మొద్లుపెట్టె వయసునద్ృష్టలెోపెటెకొని

కటంబాలుత్మపిలలలుత్దుపరిసంవత్ు రం

వెళ్లడానికి ఎంపిక చేసుకోవచుు అపుు డుఇత్ర పిలలలు

మొద్లుపెట్టసెరికి ర్టండేళ్ళ వయసువసుతంద్ధ
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

మూడేళ్ళ -వయస్సు ్కిండర్్గార్టనె్ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

జనవరిఒకటిమరియుఏప్పిల్ముపైు మధయ ప్పటెిన

పిలులుమూడేళ్ళ వయసుకిండర్ గార్టనె్ వెళ్లడానికి

మూడేళ్ళళ నిండిన సంవత్ు రం కానీనాలుగేళ్ళళ నిండిన

సంవత్ు రం కానీఅర్చులౌతార్చ  
ర్టండేళ్ళ వయసునన పిలలలు కిండర్ గార్టనె్సేవల

విద్వయ వేత్తలుమరియుపిలలల ని్ు రత సరితూగ్నపుడు

మూడేళ్ళళ పూరి తఅయితేగానీవెళ్లడానికి వీలుకాదు

మేమరియు డిశింబ్రుమధయ ప్పటెినవారుకేవలిం

నాలుగేళ్ళళ న్నిండినత్రువాత్్మూడేళ్ళ వయసుకిండర్

గార్టనె్హాజరవడానికి అర్చులు ఐద్వళ్ళళ నిండినత్ర్చవాత్

నాలుగేళ్ళ వయసు కిండర్గార్టనె్ హాజరవడానికిఅర్చులు  
 

 

 
 

కిండర్గార్టనె్మొదలుపెటె్ట్ే వయస్సలు

బిడ్ పుటినె తేదీ వాయ ఖ్య లు

డిశంబర్చ

ఏశ్రపిల్డ

కటంబాలుబడిని

మొద్లుపెటడెం

లోగానీ

లోగానీఎంపిక

చేసుకోవచుు

మూడేళ్ళ

వయసుకిండర్

గార్టనె్

నాలుగేళ్ల వయసు

కిండర్ గార్టనె్
శ్రపెప్ శ్రగేడ్  శ్రగేడ్  

 
మూడేళ్ళ

వయసుకిండర్

గార్టనె్

నాలుగేళ్ల వయసు

కిండర్ గార్టనె్
శ్రపెప్ శ్రగేడ్  

మే

డిశంబర్చ
  

మూడేళ్ళ

వయసుకిండర్

గార్టనె్

నాలుగేళ్ల వయసు

కిండర్ గార్టనె్
శ్రపెప్ శ్రగేడ్  

డిశంబర్చ

ఏశ్రపిల్డ

కటంబాలుబడిని

మొద్లుపెటడెం

లోగానీ

లోగానీఎంపిక

చేసుకోవచుు

 
మూడేళ్ళ

వయసుకిండర్

గార్టనె్

నాలుగేళ్ల వయసు

కిండర్ గార్టనె్
శ్రపెప్ శ్రగేడ్  

  
మూడేళ్ళ

వయసుకిండర్

గార్టనె్

నాలుగేళ్ల వయసు

కిండర్ గార్టనె్
శ్రపెప్ 

మే

డిశంబర్చ
   

మూడేళ్ళ

వయసుకిండర్

గార్టనె్

నాలుగేళ్ల వయసు

కిండర్ గార్టనె్
శ్రపెప్ 

డిశంబర్చతేదీ శ్రపభుతే్ పాఠశాలలోచివరిటర్మ ఏకటంబ

పాఠశాలలోనైనాఆఖ్రిరోజుముందుగానేఉంట్టఆతేదీనిఉపయోగంచాలి
మూడేళ్ళ వయస్సకిండర్గార్టనె్

గురిించిఏమైనా ప్రశి లుింట్ట్ఎవరు

సహాయించ్చసాత రు
 మీ స్థస్తని నిక కిండర్ గార్టనె్ సేవలంద్ధంచే వార్చ, లాంగ్ 

డే కేర్ సేవలంద్ధంచేవారితో సహా  

 మీ స్థస్తని నిక కౌనిు ల్డ లేక మాత్ృ శిశు ఆరోగ్య  ఉపచారిక  

 ఆరోగ్య  శాఖ్ (Department of Health - DH) న ఫోన 13 

22 89 (Parentline) ద్వే రా సంశ్రపద్ధంచవచుు  

 విదుయ లేలఖ్నము (ఈమెయులు) 

  

 సంద్రిశ ంచండి
 

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

