
Kindy ਕੀ ਹੈ?
Kindergarten, ਜੋ ਕਕ Kindy ਵਜੋਂ ਜਾਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਜਾਿ ਲੱਗਿ ਤੋਂ ਇੱਕ 
ਸਾਲ ਪਕਹਲਾਂ ਬੱਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕਸੱਕਿਆ ਪਰਰੋਗਰਾਮ ਹੈ I ਇੱਕ 
Kindy ਪਰਰੋਗਰਰਾਮ ਕਵਿ ਕਹੱਸਾ ਲੈਿਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਿੇਡਿ ਦੇ ਮਾਕਿਅਮ ਦੁਆਰਾ 
ਕਸੱਿਿ ਕਦੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਬਿਾਉਿ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਕਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ I

Queensland Government- ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ Kindy ਪਰਰੋਗਰਾਮ 
ਿੇਡ-ਅਿਾਕਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਪਰਰਾਪਤ ਅਰਲੀ ਿਾਈਲਡਹੁੱਡ ਅਕਿਆਪਕ 
ਦੁਆਰਾ ਪਰਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ I Kindy ਪਰਰੋਗਰਾਮ ਅਰਲੀ ਿਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕਵਕਦਅਕ 
ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿ਼ੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਵੱਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਜੋ ਬੱਿੇ ਕਕਸੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਕਸੱਕਿਆ ਜਾਂ 
eKindy ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ I

Kindy ‘ਤੇ ਕਸੱਿਿਾ
Kindy ‘ਤੇ, ਬੱਿੇ ਿੇਡਿ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸੱਿ ਰਹੇ ਹਨ:

• ਕਵਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

• ਦੋਸਤ ਬਿਾਉਿ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿੇਡਿ ਲਈ

• ਨਵੇਂ ਤਜਰਕਬਆਂ ਤੋਂ ਕਸੱਿਿ ਲਈ

• ਵਿੇਰੇ ਆਤਮ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਬਿਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ

• ਆਪਿੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਾ, ਨਾਿ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ ਿੇਡ ਦੁਆਰਾ ਪਰਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ

• ਕਗਆਨ ਨੂੰ ਵਿਾਉਿ, ਨਵੇਂ ਕਵਿਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਿੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿੀਆ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਿ ਕਵਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ

ਨਾਮ ਕਕਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਿਾ ਹੈ?
ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਕਵੱਿ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਕਹਲਾਂ ਬੱਿੇ Kindy ਕਵੱਿ ਦਾਿ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ I ਹਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੂਿੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ 
ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਸਮਾਂ ਕਕਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਿੁਿੀ ਗਈ Kindergarten ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਿੰਗਾ ਕਵਿਾਰ ਹੈ I

Kindy ਕਵੱਿ ਭਾਗ ਲੈਿ ਲਈ, 30 ਜੂਨ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਉਮਰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਿੀ 
ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ I

ਬਿੱੇ ਦਾ ਜਨਮ ਬੱਿਾ Kindy ਵਕੱਿ ਦਾਿਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
1 ਜੁਲਾਈ 2013 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2014 2018
1 ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2015 2019

1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2016 2020
1 ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2017 2021
1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2018 2022

1 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2019 2023

ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱੇ ਨੂੰ ਦਾਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ:

• ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ

• ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵੇ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ / ਕਪਤਾ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪਰਰਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ

• ਕਕਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਾਲਿ-ਪੋਸ਼ਿ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

• ਕਕਸੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (ਕਜਵੇਂ ਅਪਾਹਜਤਾ, ਭੋਜਨ ਅਲਰਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ)

• ਜਨਮ ਦੀ ਕਮਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਕਜਵੇਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਕਿਕੇਟ)

• ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਕਿਤੀ

• ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕਜਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ 
ਕਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਕਿਤੀ ਕਵਿ ਕਕਸਨੂੰ ਸੂਕਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ I

ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਜਾਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਿੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਿੇ ਬੱਿੇ ਦੇ 
ਕਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ I

IQueensland ਵਿੱਚI
IKindyI



   Facebook ‘ਤੇ Early Years Count ਲੱਭੋ

Kindy ਪਰਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਿੁਿਨਾ
ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਿੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਿ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਕਹਲਾਂ ਕਕਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 
ਕਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਕਵਿ ਆਉਿ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ I 

ਇੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ kindergarten ਪਰਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਸ਼ਾ ਕਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ : 

• ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਸ਼ਾ ਕਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਗਤਾ ਪੂਰਵਕ ਅਰਲੀ ਿਾਈਲਡਹੁੱਡ 
ਅਕਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਿੇਡ-ਆਿਾਕਰਤ ਕਸੱਿਿ ਦਾ 
ਪਰਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 

• ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕਇੱਕ ਸਾਲ ਪਕਹਲਾਂ ਬੱਕਿਆਂ ਲਈ ਇਕਇੱਕ 
ਹਿ਼ਤੇ ਕਵਿ 15 ਘੰਟੇ, ਸਾਲ ਕਵਿ 40 ਹਿ਼ਤੇ ਲਈ ਕਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

• Queensland Kindergarten Learning Guideline ਜਾਂ ਹੋਰ Queensland 
Curriculum and Assessment Authority ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪਰਰਾਪਤ ਪੜਹਰਾਈ ਦੇ 
ਪਰਰੋਗਰਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ I

Queensland Government ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪਰਰੋਗਰਰਾਮ ਦੀ ਪਛਾਿ ਕਰਨ ‘ਿ 
ਮਦਦ ਲੈਿ ਲਈ, ‘kindy tick’ ਦੇਿੋ I

Kindy ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ?
ਕਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੀ ਿੀਸ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ I ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੀਸ ਢਾਂਿੇ ਬਾਰੇ 
ਵੇਰਕਵਆਂ ਲਈ ਆਪਿੀ ਤਰਜੀਹੀ kindy ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ I

ਯੋਗ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕਬਨਾਂ ਿ਼ਰਿੇ ਦੇ kindergarten ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਕਜਸ ਕਵੱਿ ਿਰਮ-ਪਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,:

• ਕਜਨਹਰਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਆਸਟਰਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰੀ Health Care Card (ਐੱਿ ਸੀ 
ਸੀ) ਹੈ (ਜਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬੱਿਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ)

• ਕਜਨਹਰਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ Australian Government Pensioner Concession 
Card ਹੈ ( HCC ਲਈ ਆਪਿੇ-ਆਪ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ) 

• ਕਜਨਹਰਾਂ ਕੋਲ Department of Veterans’ Affairs Gold Card ਜਾਂ White 
Card ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

• ਕਜਨਹਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਜਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿੱਠੀ ਹੈ, ਸੰਬੰਕਿਤ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜੋ ਕਕ 
HCC ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ 

• ਜੋ ਆਸਟਰਰੇਲੀਆਈ ਆਕਦਵਾਸੀ ਜਾਂ ਟੋਰੇਸ ਸਟਰਰੇਟ ਆਇਲੈਂਡਰ ਹਨ (ਜਾਂ ਉਨਹਰਾਂ ਦਾ 
ਬੱਿਾ ਹੈ) 

• ਉਹ ਕਜਨਹਰਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਉਮਰ ਦੇ ਕਤੰਨ ਜਾਂ ਵਿੇਰੇ ਬੱਿੇ, ਉਸੇ ਸਾਲ ਕਵਿ ਦਰਜ ਹਨI

ਘੱਟ ਜਾਂ ਕਬਲਕੁਲ ਨਾ-ਿ਼ਰਿ ਵਾਲੀ kindergarten ਲਈ ਸਬਕਸਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ 
ਪਰਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਸੱਿੀ ਕਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ I ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ ਿ਼ਰਿ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ I ਇਹ 
ਕਸਰਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ I

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਨ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਦੇ kindergarten ਪਰਰੋਗਰਾਮ ਕਵਿ ਕਹੱਸਾ ਲੈਿ 
ਵਾਲੇ ਬੱਕਿਆਂ ਦੇ ਪਕਰਵਾਰ ਵੀ Commonwealth Government Child Care 
Subsidy ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ I

ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਕਸਡੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਿਕਾਰੀ Centrelink ਤੋਂ 
ਉਪਲਬਿ ਹੈ I

ਪਾਲਕ ਜਾਂ ਕਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਵਿਲੇ ਬੱਕਿਆਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਾਿੂ ਸਬਕਸਡੀ ਵੀ ਕਮਲ 
ਸਕਦੀ ਹੈ I ਵਿੇਰੇ ਜਾਿਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਿੀ Kindy ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਰ Child Safety 
Service Centre ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ I

ਹੋਰ ਜਾਿਕਾਰੀ ਲਈ
Queensland Government ਨੰੂ ਟਲੈੀਿੋਨ ਉੱਤ ੇ13 74 68 ‘ਤ ੇਸਪੰਰਕ ਕਰੋ
www.kld.gov.au/earlyyearscount ਤ ੇ‘kindy’ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ

ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਿਕਾਰੀ


