مصارف کودکستان ( )kindyچقدر است؟
کودکستان در کوئینزلند رایگان نیست و همچنان مصارف آن با توجه به شرایط فامیل شما و نوع ارائه کننده این
خدمات متفاوت است.
ما سخت سعی میکنیم تا تعلیم قبل دبستان رایگان را برای همه اطفال فراهم کنیم ،اما تا آن زمان ،رهنمای ذیل به شما کمک میکند تا مصارف
کودکستان را تخمین بزنید .برای اطالع دقیق از مصارف ،بهترین کار این است که با کودکستان مورد نظر خود گپ بزنید.

برای کسب معلومات اضافی درمورد کودکستانهای رایگان یا با مصرف کم،
به پشت صفحه مراجعه کنید.
در اینجا چند نمونه از مصارف که میتوانید انتظارداشته
باشید در برخی از مراکز لوگان تادیه کنید در صورتی
که با شرایط شما مطابقت داشته باشد ،آورده شده است.
لطفا توجه داشته باشید این قیمتها تنها منحیث رهنما
قابل استفاده هستند.

وقتی اطفال در یک کودکستان از
خدمات با کیفیت برخودار شوند
می توانند یک قدم بلند به سوی
مکتب و زندگی بردارند.

واجد شرایط کمک مالی اضافی QKFS

(مطالبه شده توسط خدمات به وکالت از فامیلهای واجد شرایط)

تعدادی مثال در ذیل آورده شده است:

خدمات کودکستانی غیرانتفاعی

مراکز مراقبت طول روز طفل که
پروگرام کودکستانی را ارائه میدهند

یک فامیل (بشمول فامیلهای سرپرست اطفال) یا طفل که کارت
مراقبتهای صحی دولت استرالیا دارد.

 3.70دالر  11.70 -دالر فی روز

 11.50دالر  16.50 -دالر فی روز

فامیل (بشمول فامیلهای سرپرست اطفال) یا طفل دارای کارت
مستمری بگیری دولت استرالیا ،کارت طالیی یا کارت سفید دپارتمان
سربازان متقاعد.

 3.70دالر  11.70 -دالر فی روز

 11.50دالر  16.50 -دالر فی روز

طفل که بومی استرالیا یا جزیره تنگه تورس است و فامیل میخواهد که
آنها را به این عنوان در فورمه ثبتنام معرفی کنند.

کودکستان ددلی کدام مصرف ندارد
 3.70دالر  11.70 -دالر فی روز در جای دیگر

حدود  7دالر فی روز

فامیل با سه طفل یا بیشتر در همان سن که در همان سال تحصیلی ثبتنام
کردهاند.

 3.70دالر  11.70 -دالر فی روز

 11.50دالر  16.50 -دالر فی روز

واجد شرایط استفاده از کمک مالی ستندارد طرح تمویل کودکستان
کویینزلند ()QKFS
(دریافت شده ذریعه پروگرامهای تایید شده کودکستان برای هر طفل در سن
کودکستان که ثبتنام کرده است)

 23.60دالر  51.80 -دالر فی روز

واجد شرایط استفاده از کمک مالی اضافی مراقبت طفل
واجد شرایط استفاده از بلندترین کمک مالی مراقبت طفل

( *)85%و کمک مالی اضافی QKFS

بدون مصرف
 11.50دالر  16.50 -دالر فی روز

واجد شرایط استفاده از  85%کمک مالی مراقبت طفل

 21دالر  33.50 -دالر فی روز

واجد شرایط استفاده از  50%کمک مالی مراقبت طفل

 54دالر  58 -دالر فی روز

* اگر مجموعی عواید فامیلتان  68,163دالر یا کمتر باشد ،بیشترین میزان کمک مالی مراقبت از طفل
( )85%را دریافت میکنید.

برای کسب معلومات اضافی در مورد کمکهای
مالی و شرایط مجاز بودن:

• رهنمای فامیل کودکستان را در  theearlyyears.com.auمطالعه کنید
• به ویب سایت خدمات بشری به آدرس  servicesaustralia.gov.auمراجعه کنید
• با سنترلینک با نمبر ( 136 150دوشنبه  -جمعه)  8صبح الی  8شب در تماس شوید

به یکی از مراکز خدمات سنترلینک در لوگان
مراجعه حضوری کنید:
• 21 Station St, Woodridge
• 75-87 Grand Plaza Dr, Browns Plains
• Stockyard Ln, Beenleigh

رایگان و مصرف کم

کودکستان ( )kindyبرای اطفالی
است که تا  30جون سال قبل از
شروع مکتب  4ساله می شوند.

کارات کودکستان در لوگان
ابت

خوشبختانه تعدادی انتخابهای رایگان و مصرف کم وجود
دارد که بیشتر بچههای لوگان میتوانند از خدمات کودکستان
مستفید شوند.

پروگرام کودکستان ددلی برای اطفال بومی استرالیا
و باشندگان جزیره تنگه تورس

رایگان

برای اطفال بومی استرالیا و باشندگان جزیره تنگه تورس که واجد
شرایط کودکستان بوده و کنترول ساالنه صحتشان انجام شده است.
کسب معلومات اضافی:
کودکستان ددلی بوراگا ()Burragah
25 Jacaranda Av, Woodridge, 3290 6429
کودکستان ددلی واترفورد وست ()Waterford West
6 Glenda St, Waterford West, 3239 5381

پروگرام تعلیم قبل دبستان برای اطفال پناهجو
و پناهنده (با ظرفیت محدود)

رایگان یا مصرف کم

برای واجد شرایط بودن ،طفلتان باید از فامیل با سابقه
پناهندگی یا پناهجویی باشد ،در سن کودکستان قرارداشته و
در لوگان زندگی کند.
کسب معلومات اضافی:
صهبا حمید نمبر تلیفون 0417 759 380
آدرس ایمیلsahba.hamid@acsl.org.au :

پروگرام بورسیه کودکستان لوگان توگدر
(با ظرفیت محدود)
ذریعه شعب محلی  Bendigo Bankلوگان و اهدا کنندگان
فردی حمایت میشود

رایگان

برای استفاده از این پروگرام ،فامیلتان باید واجد شرایط حمایت مازاد
کودکستان  QKFSباشد و طفلتان در سن کودکستان قرار داشته و
در لوگان زندگی کند.
کسب معلومات اضافی:

تمویل تعلیم قبل دبستان
با مشارکت Goodstart Early Learning
و  Unitingو Benevolent Society

مصرف

 5دالر فی روز برای دو هفته

برای اطالع از واجد شرایط بودن از نزدیکترین مرکز
 Goodstart Early Learningخود درخواست کنید یا
به آدرس زیر ایمیل روان کنید
info@earlylearningfund.org.au

www.theearlyyears.com.au
یا به آدرس زیر ایمیل روان کنید
kindyscholarships@logantogether.org.au

برای کسب معلومات اضافی ،نمبر تماسهای محلی ،لنکهای مفید ،فلمها و اوراق شرح فعالیت به ویبسایت
 www.theearlyyears.com.auمراجعه کنید.

theearlyyears.com.au
هزاران نفر به لوگان توگدر ( )Logan Togetherکمک میکنند ،بنابراین قرار دادن لوگوی همه در اینجا قابل ممکن نیست.
اما شما می توانید اسامی همه را در ویبسایت  logantogether.org.auببینید .نگاهی بکنید و شاید به یکی از آنها برای تشکری کردن زنگ بزنید.

