ما هي تكلفة رياض األطفال؟

روضة األطفال ليست مجانية في كوينزالند وتختلف ً
أيضا وف ًقا لظروف أسرتك ومقدم خدمة
رياض األطفال.
نحن نعمل بكل جد واجتهاد لتقديم التعلم المبكر المجاني لكل طفل ،ولكن حتى ذلك الحين ،فإن الدليل أدناه سوف يساعدك عىل تقدير مقدار
تكلفة روضة األطفال .لتوضيح التكاليف ح ًقا ،فإن أفضل شيء هو التحدث إىل مقدم خدمة روضة األطفال المفضل لديك.

اقلب الصفحة لمعرفة المزيد حول خيارات رياض األطفال المجانية أو منخفضة التكلفة.
فيما يلي بعض األمثلة عىل ما يمكنك أن تتوقع دفعه
في بعض المراكز في مدينة لوغان إذا كانت الظروف
التالية تنطبق عليك .يُرجى مالحظة أنه يجب
استخدام هذه األسعار عىل سبيل االسترشاد فقط.

يمكن لألطفال الحصول عىل
بداية سريعة في المدرسة
والحياة عندما يذهبون إىل
روضة أطفال عالية الجودة.

مؤهل للحصول عىل الدعم اإلضافي لمشروع تمويل
رياض األطفال في كوينزالند QKFS Plus Subsidy
(تطالب بها الخدمات نيابة عن العائالت المؤهلة)
فيما يلي بعض األمثلة:

خدمات رياض
األطفال غير الهادفة للربح

مراكز الرعاية النهارية الطويلة
التي تقدم برنامج رياض
األطفال

األسرة (بما في ذلك األسر الحاضنة) أو الطفل الذي تكون لديه بطاقة
رعاية صحية حكومية أسترالية سارية.

 3.70دوالر  11.70 -دوال ًرا في اليوم

 11.50دوال ًرا  16.50 -دوال ًرا في اليوم

األسرة (بما في ذلك األسر الحاضنة) أو الطفل الذي تكون لديه بطاقة
امتياز المتقاعدين الحكومية األسترالية سارية ،البطاقة الذهبية أو
البطاقة البيضاء لدائرة شؤون المحاربين القدامى.

 3.70دوالر  11.70 -دوال ًرا في اليوم

 11.50دوال ًرا  16.50 -دوال ًرا في اليوم

يختار الطفل من السكان األصليين و  /أو من سكان جزر مضيق
توريس واألسرة الخدمة التي يرغبون في الحصول عليها في استمارة
التسجيل.

 3.70 Deadly Kindyدوالر  11.70 -دوالر في
اليوم في أي مكان آخر

ال توجد تكلفة في روضة األطفال

حوالي  7دوالرات في اليوم

أسرة لديها  3أطفال أو أكثر في نفس العمر ،مسجلون في نفس العام.

 3.70دوالر  11.70 -دوال ًرا في اليوم

 11.50دوال ًرا  16.50 -دوال ًرا في اليوم

مؤهل للحصول عىل الدعم العادي من مشروع تمويل رياض
األطفال في كوينزالند QKFS

(تحصل عىل هذا الدعم برامج رياض األطفال المعتمدة لكل طفل مسجل وهو

 23.60دوالر  51.80 -دوال ًرا في اليوم

في سن روضة األطفال)

مؤهل للحصول عىل الدعم اإلضافي لرعاية الطفل
مؤهل ألعىل مبلغ من دعم رعاية الطفل

دون أي تكلفة

( *)85%والدعم اإلضافي لمشروع تمويل رياض األطفال

 11.50دوال ًرا  16.50 -دوال ًرا في اليوم

مؤهل للحصول عىل  85%دعم رعاية الطفل.

 21دوال ًرا  33.50 -دوال ًرا في اليوم

في كوينزالند QKFS Plus Subsidy

مؤهل للحصول عىل دعم رعاية الطفل بنسبة 50%
* إذا كان دخل أسرتك المجمع يبلغ  68,163دوال ًرا أو أقل ،فأنت مؤهل للحصول عىل أكبر أعىل مبلغ
لدعم رعاية الطفل (.)85%

لمزيد من المعلومات حول اإلعانات والدعم واألهلية:

• تحقق من دليل رياض األطفال الخاص باألسرة “ ”Family Kindy Guideعىل الموقع اإللكتروني

theearlyyears.com.au
• سجّل الدخول إىل موقع الخدمات البشرية  Human Servicesعىل العنوان servicesaustralia.gov.au
حا
• اتصل هاتف ًيا عىل  Centrelinkعىل الرقم ( 136 150من اإلثنين إىل الجمعة) من الساعة  8صبا ً
حتى الساعة  8مسا ًء

 54دوال ًرا  58 -دوال ًرا في اليوم

انتقل إىل مركز خدمة
 Centrelinkفي لوغان:
• 21 Station St, Woodridge
• 75-87 Grand Plaza Dr, Browns Plains
• Stockyard Ln, Beenleigh

دون تكلفة وبتكلفة
منخفضة
مبادرات رياض

فال في مدينة لوغان
األط

روضة األطفال مخصصة
لألطفال الذين يبلغون من
العمر  4سنوات في  30يونيو
في العام السابق لبدء الدراسة.

لحسن الحظ ،هناك عدد من الخيارات غير المكلفة أو
منخفضة التكلفة حتى يتمكن المزيد من األطفال في
مدينة لوغان من االستمتاع بتجربة رياض األطفال.
برنامج رعاية األطفال Deadly Kindy
ألطفال السكان األصليين
وسكان جزر مضيق توريس

دون أي تكلفة

ألطفال السكان األصليين وسكان جزر مضيق توريس
المؤهلين لدخول رياض األطفال وخضعوا للفحص الصحي
السنوي.
اكتشف المزيد:
رياض أطفال Deadly Kindy Burragah
25 Jacaranda Av, Woodridge, 3290 6429
Deadly Kindy Waterford West
6 Glenda St, Waterford West, 3239 5381

برنامج الطفولة المبكرة لألطفال الالجئين
وطالبي اللجوء (األماكن محدودة)

بدون تكلفة أو بتكلفة
منخفضة

لكي تكون مؤهالً ،يجب أن يكون طفلك من خلفية
الجئ أو طالب لجوء ،وأن يكون في عمر االلتحاق برياض
األطفال ،وأن تعيش في مدينة لوغان.
اكتشف المزيد:
صهباء حامد عىل الرقم 0417759380
البريد اإللكترونيsahba.hamid@acsl.org.au :

برنامج Logan Together
 Kindyللمنح الدراسية (أماكن محدودة)

بدعم من بنك  Logan Community Bankوفروع بنك
 Bendigo Bankوالمتبرعين من األفراد

دون أي تكلفة

حتى يمكن دراسة إلتحاقك بهذا البرنامج ،يجب أن
تكون أسرتك مؤهلة للحصول عىل الدعم اإلضافي لمشروع
تمويل رياض األطفال في كوينزالند ،QKFS Plus Subsidy
يجب أن يكون طفلك في سن االلتحاق برياض األطفال،
وتعيش في مدينة لوغان.
اكتشف المزيد:
www.theearlyyears.com.au
أو عبر البريد اإللكتروني
kindyscholarships@logantogether.org.au

صندوق التعلم المبكر

شراكة تجمع منظمة Goodstart Early Learning
وهي منظمة غير ربحية للتعليم المبكر ،وجمعية
 ،Unitingوالجميعة الخيرية .Benevolent Society

التكلفة

 5دوالرات في اليوم لمدة يومين
في األسبوع

لمعرفة ما إذا كنت مؤهالً ،يمكنك
االستعالم في أقرب مكان لك
مركز جودستارت للتعليم المبكر
Goodstart Early Learning Centre
أو عبر البريد اإللكتروني
info@earlylearningfund.org.au

يمكنك مراجعة موقع  www.theearlyyears.com.auلمزيد من المعلومات ،ولمعرفة جهات
االتصال المحلية ،والحصول عىل الروابط المفيدة ومقاطع الفيديو وأوراق األنشطة.

theearlyyears.com.au

وضع اآلالف من األشخاص الحركة المجتمعية “ ”Logan Togetherمعً ا ،لذلك فإن وضع شعارات الجميع هنا ال يعمل.
ولكن يمكنك العثور عليها في  .logantogether.org.auألق نظرة وربما يمكنك االتصال بأحد لتوجيه الشكر.

