
ຊ  ັ້ນອະນບຸານ 

ສ  າລ  ບເດ ກນັ້ອຍອາຍສຸາມປີ 
ເພ ື່ ອໄປໃຫັ້ເຖງິຄວາມຝ  ນອ  ນຍິື່ ງ

ໃຫຍື່ ,ເດ ກນັ້ອຍຂອງ ເຮົາຕັ້ອງມ ີ

ການເລີື່ ມຕ ົັ້ນຊວີດິທີື່ ດທີີື່ ສດຸ 



 

ລ  ດຖະບານລ  ດວກິຕ ເຣ ຍໄດັ້ອອກທຶນເປ ນຈ  ານວນ

ເງນິ ເກ ອບ   ພ ນລັ້ານໃນລະຫວື່າງທດົສະວ  ດນີັ້ ເພ ື່ ອ

ເປ ນການແນະນ  າໃນການສະໜອງທຶນແບບທົື່ວເຖງິໃຫັ້

ແກື່ໂຄງການຊ  ັ້ນອະນບຸານສ  າລ  ບເດ ກນັ້ອຍອາຍສຸາມ

ປີ  – ແລະປ ດຈບຸ  ນກ ມໄີວັ້ໃຫັ້ແລັ້ວຕະຫຼອດທົື່ວລ  ດ. 

ອ  ນນີັ້ ໝາຍເຖງິການໄດັ້ຕ ື່ ມອກີໜຶື່ ງປີຂອງການຮ  ື່າຮຽນ

 ,ການເຕບີໂຕ ,ການຫິຼັ້ນ ແລະ ທ  າຄວາມຮ ັ້ຈ  ກກ  ບໝ ື່

ເພ ື່ ອນ ສ  າລ  ບເດ ກນັ້ອຍໃນລ  ດວກິຕ ເຣ ຍ . 

ການໄດັ້ປະກອບສື່ວນເຂົັ້າໃນໂຄງການຊ  ັ້ນອະນບຸານທີື່

ມຄີນຸນະພາບແຕື່ອາຍສຸາມປີຈະຊື່ວຍເຊດີຊ ການ

ຮ  ື່າຮຽນ ,ການພ  ດທະນາ ,ການມສີຂຸະພາບແລະພະລາ

ນາໄມທີື່ ດ ີຂອງເດ ກນັ້ອຍ. 

ເດ ກທີື່ ອາຍຍຸ  ງນ ັ້ອຍຮຽນຮ ັ້ກ ື່ຽວກ  ບໂລກທີື່ ຢ ື່ອັ້ອມຂັ້າງ

ເຂົາເຈົັ້າໂດຍຜື່ານການຫິຼັ້ນ  

ການຮຽນທີື່ ອງີໃສື່ການຫິຼັ້ນແມ ື່ນວທີິທີື່ ເດ ກອາຍຍຸ  ງນ ັ້ອຍ

ຮຽນໄດັ້ດທີີື່ ສດຸ .ມ  ນຈະເຮ ດໃຫັ້ເດ ກນັ້ອຍມໂີອກາດໄດັ້

ໃຊັ້ຈນິຕະນາການຂອງເຂົາເຈົັ້າ ,ກ ື່ສັ້າງທ  ກສະດັ້ານ

ພາສາ ແລະ ຮຽນຮ ັ້ກ ື່ຽວກ  ບເລກແລະຮ ບຮື່າງຕວົແບບ .

ນອກນີັ້ ເຂົາເຈົັ້າຍ  ງຈະໄດັ້ຮຽນວທີິການເຂົັ້າກ  ນກ  ບຄນົ

ອ ື່ ນ ,ແບື່ງປ ນ ,ຟ ງ ແລະ ຮ ັ້ປ  ບອາລມົຂອງຕນົເອງ. 

ເດ ກນັ້ອຍທກຸຄນົໃນວກິຕ ເຣ ຍສາມາດເຂົັ້າເຖງິທຶນ

ອປຸະຖ  າສອງປີສ  າລ  ບຊ  ັ້ນອະນບຸານ  

ເດ ກນັ້ອຍທົື່ວລ  ດຈະໄດັ້ຮ  ບຜນົປະໂຫຍດດ  ື່ງກ ື່າວຈາກ

ປີ   ໂດຍການເຂົັ້າເຖງິການຮຽນຢື່າງນັ້ອຍ ຫັ້າ  

ຊ ົື່ວໂມງຈາກໂຄງການອປຸະຖ  າຊ  ັ້ນອະນບຸານນີັ້ ໃນແຕື່

ລະອາທິດ .ຈ  ານວນຊ ົື່ວໂມງຈະເພີື່ ມຂຶັ້ນຈນົຮອດ   

ຊ ົື່ວໂມງຕ ື່ ອາທິດ ພາຍໃນປີ  .  

ບ ື່ ວ ື່າລ ກຂອງທື່ານຈະໄປຮຽນຊ  ັ້ນອະນບຸານຢ ື່ໃສກ ຕາມ

 ,ນາຍຄຣ ແລະຜ ັ້ສອນທີື່ ໄດັ້ຮ  ບການຝຶກອບົຮມົມາ ຈະ

ນ  າພາໂຄງການນີັ້ . 

ເດ ກນັ້ອຍສາມາດໄປຮຽນຊ  ັ້ນອະນບຸານໄດັ້ທີື່ ສ ນ

ບ ລິການດ ແລເດ ກແບບຊ ົື່ວໂມງຍາວຍາມກາງເວ ນ 

(ສ ນຝາກເດ ກ )ຫຼ ຈະໄປທີື່ ໂຮງຮຽນອະນບຸານໂດຍ

ສະເພາະກ ໄດັ້  
 

 
 
 
 

 

 

ເດ ກອາຍນຸ ັ້ອຍ ຮຽນຮ ັ້ກ ື່ຽວກ  ບໂລກໂດຍຜື່ານການຫິຼັ້ນ  

ເຂົາເຈົັ້າຮຽນວທີິໃນການ ເຂົັ້າກ  ບຄນົອ ື່ ນ ,ແບື່ງປ ນ ,ຟ ງ ,ແລະ ປ ບອາລມົຂອງເຂົາເຈົັ້າ  

ຢ ື່ໃນໂຄງການຊ  ັ້ນອະນບຸານ ,ເດ ກນັ້ອຍໃຊັ້ການຫິຼັ້ນເພ ື່ ອກ ື່ສັ້າງທ  ກສະດັ້ານພາສາ ແລະ

ຮຽນຮ ັ້ກ ື່ຽວກ  ບ ເລກ ແລະ ຮ ບຮື່າງຕວົແບບ  

ນາຍຄຣ ແລະຜ ັ້ສອນຈະຊື່ວຍເດ ກນັ້ອຍໃຫັ້ເປ ນຄນົ ຢາກຮ ັ້ຢາກເຫ ນ ,ມຄີວາມຄດຶ

ສັ້າງສ  ນ ແລະ ມຄີວາມໝ ັ້ນໃຈ ກື່ຽວກ  ບການຮ  ື່າຮຽນ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ໂຄງການຊ  ັ້ນອະນບຸານອາດສະໜອງໃຫັ້ເປ ນຫຼາຍຮ ບແບບ 
 

ໂຮງຮຽນອະນບຸານສະເພາະ ໂຄງການຊ  ັ້ນອະນບຸານ

ເດ ກນັ້ອຍເຂົັ້າຮື່ວມໂຄງການຊ  ັ້ນອະນບຸານໃນມ ັ້ແລະໂມງທີື່ ຈ  ດ

ໄວັ້ແລັ້ວ 

ບ ລິການດ ແລຊ ົື່ວໂມງຍາວຍາມກາງເວ ນ 

ບ  ນດາໂຄງການຊ  ັ້ນອະນບຸານຕື່າງໆ 

ເດ ກນັ້ອຍເຂົັ້າຮື່ວມໂຄງການຊ  ັ້ນອະນບຸານເປ ນພາກສື່ວນໜຶື່ ງ

ຂອງການດ ແລແບບຊ ົື່ວໂມງຍາວຂອງເຂົາເຈົັ້າ 

ການສກຶສາແລະການດ ແລ 

ບ ລິການດ ແລແບບຊ ົື່ວໂມງຍາວຍາມກາງເວ ນສະໜອງການ

ສກຶສາແລະການດ ແລໃຫັ້ແກື່ເດ ກນັ້ອຍອາຍລຸະຫວື່າງ  ຫາ 

 ປີ 

 

 

ໂຄງການຊ  ັ້ນອະນບຸານທີື່ ໄດັ້ຮ  ບທຶນອປຸະຖ  າທກຸແຫື່ງຕັ້ອງປະຕບິ  ດ

ໃຫັ້ສອດຄື່ອງກ  ບນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພແລະໄດັ້ມາດຕະຖານ

ຄນຸນະພາບທີື່ ລ  ດຖະບານວາງອອກແລະຕັ້ອງໄດັ້ພ  ດທະນາວຽກ

ງານຕາມແນວທາງຂອງຂອບການເຮ ດວຽກກື່ຽວກ  ບການຮ  ື່າຮຽນ

ແລະການພ  ດທະນາຂອງເດ ກອາຍຍຸ  ງນ ັ້ອຍແຫື່ງລ  ດວກິຕ ເຣ ຍ. 

ສ ນດ ແລເດ ກຊ ົື່ວໂມງຍາວຍາມກາງເວ ນສາມາດສະໜອງການສກຶ

ສາແລະການດ ແລແບບເຕ ມມ  ັ້ ,ຮວມເຖງິໂຄງການຊ  ັ້ນອະນບຸານ

ດັ້ວຍ .ໂຄງການຊ  ັ້ນອະນບຸານທີື່ ນ  າພາໂດຍນາຍຄຣ ໄດັ້ເຊ ື່ ອມເຂົັ້າ

ກ  ບການສກຶສາແລະການດ ແລໂດຍມຊີ ົື່ວໂມງເພີື່ ມ .ຢ ື່ທີື່ ໂຮງຮຽນ

ອະນບຸານໂດຍສະເພາະ ,ໂຄງການຊ  ັ້ນອະນບຸານຈະຈະຖ ກດ  າເນນີ

ແຕື່ບາງມ  ັ້ແລະບາງເວລາສະເພາະ .ວ  ນເວລາດ  ື່ງກ ື່າວຈະຖ ກວາງ

ອອກໂດຍທາງໂຮງຮຽນອະນບຸານດ  ື່ງກ ື່າວ. 

ການຕກົລງົໃຈວື່າຈະສ ົື່ງລ ກໄປຮຽນຢ ື່ໃສນ  ັ້ນຂຶັ້ນກ  ບວື່າມບີ ລກິານ

ໃດທີື່ ມໃີຫັ້ໃນຊຸມຊນົຂອງທື່ານ ,ແລະ ແມ ື່ນຫຍ  ງທີື່ ເປ ນປ ດໄຈທີື່ ດີ

ທີື່ ສດຸສ  າລ  ບຄອບຄວົຂອງທື່ານແລະລ ກຂອງທື່ານ 

ຈດົຊ ື່ ລ ກເຂົັ້າຮຽນໃນຊ  ັ້ນອະນບຸານສ  າລ  ບເດ ກນັ້ອຍອາຍສຸາມປີທີື່

ໄດັ້ຮ  ບທຶນອປຸະຖ  າແບບທົື່ວເຖງິ 

ໃຫັ້ລມົກ  ບບ ລິການຊ  ັ້ນອະນບຸານໃນເຂດທັ້ອງຖີື່ນຂອງທື່ານກື່ຽວກ  ບ

ຂ  ັ້ນຕອນການຈດົຊ ື່ ເຂົັ້າຮຽນແລະເວລາທີື່ ເໝາະສມົ ,ແລະໃຫັ້ໄປ

ຢັ້ຽມຢາມສ ນບ ລກິານແລະພະນ  ກງານຂອງເຂົາເຈົັ້າ .ເພ ື່ ອຄ ົັ້ນຫາ

ໂຮງຮຽນອະນບຸານໃນເຂດທັ້ອງຖິື່ນຂອງທື່ານແລະຂ ັ້ມ  ນກື່ຽວກ  ບ

ການເລ ອກເອົາບ ລກິານທີື່ ເໝາະສມົສ  າລ  ບຄອບຄວົຂອງທື່ານ ,ໃຫັ້

ເຂົັ້າໄປເບິື່ ງ:  

ການເລ ອກໃຊັ້ບ ລິການຊ  ັ້ນອະນບຸານທີື່ ມຄີນຸນະພາບດນີ  ັ້ນຈະຊື່ວຍ

ຮ  ບປະກ  ນວື່າເດ ກນັ້ອຍຈະໄດັ້ໃຊັ້ເວລາຂອງເຂົາເຈົັ້າໃຫັ້ໄດັ້

ປະໂຫຍດສ ງສດຸທີື່ ໂຮງຮຽນອະນບຸານ .ທື່ານສາມາດເຂົັ້າໄປເບິື່ ງ

ການວາງລະດ  ບຄນຸນະພາບຂອງການບ ລິການໂດຍເຂົັ້າໄປເບິື່ ງ 

 

ຈະເລີື່ ມໃຊັ້ບ ລກິານຊ  ັ້ນອະນບຸານທີື່ ໄດັ້ທຶນອປຸະຖ  າແບບທົື່ວເຖງິ

ສ  າລ  ບເດ ກນັ້ອຍອາຍສຸາມປີເວລາໃດ  

ການບ ລິການສື່ວນໃຫຍື່ແມ ື່ນມຂີ  ັ້ນຕອນການຈດົຊ ື່ ລງົທະບຽນເຊິື່ ງ

ເປີດໃຫັ້ໃນປີກື່ອນໜັ້າທີື່ ເດ ກນັ້ອຍຈະເລີື່ ມເຂົັ້າຮຽນໂຄງການຊ  ັ້ນ

ອະນບຸານ ,ສະນ  ັ້ນ ທື່ານຄວນຄດຶເລ ື່ ອງຈດົຊ ື່ ລ ກເຂົັ້າຮຽນເມ  ື່ອລ ກ

ຂອງທື່ານອາຍໄຸດັ້ສອງປີ. 

ຄອບຄວົແລະຜ ັ້ດ ແລທີື່ ມເີດ ກນັ້ອຍທີື່ ເກດີລະຫວື່າງເດ ອນມະ

ກະຣາ ແລະ ເດ ອນເມສາ ສາມາດເລ ອກໄດັ້ວື່າປີໃດຈະເລີື່ ມເຂົັ້າໃຊັ້

ໂຄງການຊ  ັ້ນອະນບຸານສ  າລ  ບເດ ກນັ້ອຍອາຍສຸາມປີທີື່ ໄດັ້ຮ  ບທ ນ 

ອປຸະຖ  າແບບທົື່ວເຖງິ. ບ  ນດາຄອບຄວົອາດຈະເລ ອກທີື່ ຈະໃຫັ້ລ ກ

ຂອງຕນົໄປເຂົັ້າຮຽນໃນປີຕ ື່ ໄປເພ ື່ ອໃຫັ້ສອດຄື່ອງກ  ບອາຍເຸຂົັ້າ

ໂຮງຮຽນ ,ໃນຂະນະທີື່ ເດ ກນັ້ອຍຄນົອ ື່ ນໆອາດຈະມອີາຍໄຸດັ້ສອງປີ

ເມ  ື່ອເຂົາເຈົັ້າເລີື່ ມຕ ົັ້ນ. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ສ  າລ  ບເດ ກນັ້ອຍອາຍສຸາມປີ ຊ  ັ້ນອະນບຸານ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ເດ ກນັ້ອຍທີື່ ເກດີລະຫວື່າງວ  ນທີ  ມະກະຣາ ແລະ   ເມສາ ມີ

ສດິເຂົັ້າຮຽນຊ  ັ້ນອະນບຸານສ  າລ  ບເດ ກນັ້ອຍອາຍສຸາມປີໄດັ້ໃນປີທີື່

ເຂົາເຈົັ້າອາຍຮຸອດສາມປີຫຼ ໃນປີທີື່ ເຂົາເຈົັ້າຮອດສີື່ ປີ . 

ເດ ກນັ້ອຍອາດຈະບ ື່ ສາມາດເຂົັ້າຮຽນໃນໂຄງການນີັ້ໄດັ້ຈນົກວື່າ

ເຂົາເຈົັ້າຈະຮອດອາຍສຸາມປີ ເມ  ື່ອໂຮງຮຽນບ ື່ ສາມາດສະໜອງໄດັ້

ຕາມເງ  ື່ອນໄຂຈ  ານວນຜ ັ້ສອນຕ ື່ ຈ  ານວນເດ ກນັ້ອຍ ສ  າລ  ບເດ ກທີື່ ມ ີ

ອາຍສຸອງປີ . 

ເດ ກນັ້ອຍທີື່ ເກດີລະຫວື່າງ   ພຶດສະພາ ແລະ   ທ  ນວາ ມສີດິ

ເຂົັ້າຮຽນກ  ບໂຄງການຊ  ັ້ນອະນບຸານສ  າລ  ບເດ ກນັ້ອຍອາຍສຸາມປີໄດັ້

ກ ຕ ື່ ເມ  ື່ອເຂົາເຈົັ້າຮອດອາຍສຸີື່ ປີ ແລະ ຈະມສີດິເຂົັ້າຮຽນຊ  ັ້ນອະນບຸານ

ສ  າລ  ບເດ ກນັ້ອຍອາຍສຸີື່ ປີໄດັ້ໃນປີທີື່ ເຂົາເຈົັ້າອາຍຮຸອດຫັ້າປີ . 

 

 

 

 

ອາຍເຸລີື່ ມເຂົັ້າຮຽນຊ  ັ້ນອະນບຸານ  

ວ  ນທີ ທີື່ ເດ ກເກດີ  ຄ  າເຫ ນ 

 ທ ນວາ   

ເມສາ  

ບ  ນດາຄອບຄວົມທີາງເລ ອກໃນ

ການເລີື່ ມເຂົັ້າໂຮງຮຽນ  

ໃນປີ   ຫຼ ປີ  

ສ  າລ  ບເດ ກນັ້ອຍອາຍຸ  ປີ 

ຊ  ັ້ນອະນບຸານ 

ສ  າລ  ບເດ ກນັ້ອຍອາຍຸ  ປີ 

ຊ  ັ້ນອະນບຸານ 

ກຽມ ຫັ້ອງ  ຫັ້ອງ  

 ສ  າລ  ບເດ ກນັ້ອຍອາຍຸ  ປີ 

ຊ  ັ້ນອະນບຸານ 

ສ  າລ  ບເດ ກນັ້ອຍອາຍຸ  ປີ 

ຊ  ັ້ນອະນບຸານ 

ກຽມ ຫັ້ອງ  

 ພຶດສະພາ   ທ ນວາ 

 
  ສ  າລ  ບເດ ກນັ້ອຍອາຍຸ  ປີ 

ຊ  ັ້ນອະນບຸານ 

ສ  າລ  ບເດ ກນັ້ອຍອາຍຸ  ປີ 

ຊ  ັ້ນອະນບຸານ 

ກຽມ ຫັ້ອງ  

 ທ ນວາ   

ເມສາ  

ບ  ນດາຄອບຄວົມທີາງເລ ອກໃນ

ການເລີື່ ມເຂົັ້າໂຮງຮຽນ  

ໃນປີ   ຫຼ ປີ  

 ສ  າລ  ບເດ ກນັ້ອຍອາຍຸ  ປີ 

ຊ  ັ້ນອະນບຸານ 

ສ  າລ  ບເດ ກນັ້ອຍອາຍຸ  ປີ 

ຊ  ັ້ນອະນບຸານ 

ກຽມ ຫັ້ອງ  

  ສ  າລ  ບເດ ກນັ້ອຍອາຍຸ  ປີ 

ຊ  ັ້ນອະນບຸານ 

ສ  າລ  ບເດ ກນັ້ອຍອາຍຸ  ປີ 

ຊ  ັ້ນອະນບຸານ 

ກຽມ 

 ພຶດສະພາ  - 02 ທ ນວາ

 
   ສ  າລ  ບເດ ກນັ້ອຍອາຍຸ  ປີ 

ຊ  ັ້ນອະນບຸານ 

ສ  າລ  ບເດ ກນັ້ອຍອາຍຸ  ປີ 

ຊ  ັ້ນອະນບຸານ 

ກຽມ 

 *ວ  ນທີຂອງເດ ອນທ ນວາແມ ື່ນເທີມສດຸທັ້າຍຂອງເທີມ   ຂອງໂຮງຮຽນລ  ດຖະບານ. ຖັ້າວື່າ

ໂຮງຮຽນທີື່ ຄອບຄວົເລ ອກເອົາມວີ  ນສດຸທັ້າຍຂອງເທີມ   ທີື່ ໄວກວື່ານ  ັ້ນ ,ກ ຄວນເລ ອກເອົາວ  ນທີ

ດ  ື່ງກ ື່າວ . 

ແມ ື່ນໃຜສາມາດຊື່ວຍຕອບຄ  າຖາມໄດັ້ຕ ື່ ມກ ື່ຽວກ  ບຊ  ັ້ນອະນບຸານ

ສ  າລ  ບເດ ກນັ້ອຍອາຍສຸາມປີ  

 ບ ລກິານຫຼ ຜ ັ້ດ  າເນນີການໂຮງຮຽນອະນບຸານໃນທັ້ອງຖິື່ນຂອງ

ທື່ານ ,ຮວມເຖງິບ ລກິານດ ແລຊ ົື່ວໂມງຍາວຍາມກາງເວ ນ  

 ເທສະບານ ຫຼ ພະຍາບານດ ແລສຂຸະພາບແມ ື່ແລະເດ ກ ໃນເຂດ

ທັ້ອງຖິື່ນຂອງທື່ານ 

 ໂທລະສ  ບຫາສາຍອ ັ້ມຊ ພ ື່ ແມ ື່ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສກຸ

ທີື່ ເລກໂທ 

 ອເີມລ  

ເຂົັ້າໄປເບິື່ ງ  

 

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