کودکستان
( )kindyچیست؟
Is the outdoor
environment invitin

What are the operati

?ng hours

تهایی که اطفال
خصایص و مهار 
کودکستان خوب انکشاف
در یک
یتواند بنیاد موفقیت آنها
یدهند م
م
کتب و در زندگی باشد!
در م

?Is the centre clean

?g

برای اطفالی
ن ()kindy
کودکستا
سال قبل از
تا  30جون
است که
ه می شوند.
مکتب  4سال
شروع

کودکستان یک پروگرام تعلیم بر بنیاد
بازی است که برای سال قبل از مکتب
طراحی شده است.

pies

در کودکستان ،اطفال ذریعه بازی کردن و دیگر
فعالیتهای مفرح و تقویتی تحت نظر یک معلم
با صالحیت قبل از دبستان تعلیم میبینند.

Is the centre cultura
lly respectful
?and welcoming

اطفال درباره خود و دیگران میآموزند ،دوست
یکنند و با اعتماد به نفس رشد میکنند.
پیدا م
9

آنها همچنان تهداب تعلیم قبل دبستان و آشنایی
با اعداد و مهارتهای مهم اجتماعی و احساسی
را انکشاف میدهند.

No

Yes

کودکستان با کیفیت ،یک کودکستان است
که مطابق با ستنداردهای استرالیایی
ctivities will they be
What should I provid
?engaging in
?e
مناسب فامیل است.
است و
(Sheets, lun

ch, water bottle,
)nappies, etc.

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

ی اطالع از همه خدمات
برا ب کودکستان که میتواند
خوارایه دهد ،ورق بزنید...
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چرا کودکستان
مهم است؟
پرورش اطفال با اعتماد به نفس و مصئون
برای همه ما اهمیت دارد .حضور در کودکستان
خوب به کودک کمک میکند تا این خصایص
را کسب کرده و برای شروع مکتب یک قدم
جلوتر برود!

ثابت شده که خدمات با کیفیت کودکستان
موجب ارتقای یادگیری و پیشرفت طفلتان
میشود به نحوی که آنها میتوانند به رشد
و شکوفایی خود ادامه دهند.

حضور در کودکستان خوب به اطفال کمک
میکند تاشادتر صحتمندتر باشند .تحقیقات
نشان میدهند که کالنساالن که در طفولیت به
کودکستان رفتهاند در مشاغل خود موفقتر
از کسانی بودهاند که در کودکستان حضور
نداشتهاند.

برای کسب معلومات اضافی ،نمبر تماسهای محلی ،لنکهای مفید ،فلمها و
اوراق شرح فعالیت به  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 میتوانید اسامی آنها را در ویبسایت  logantogether.org.auببینید .نگاهی بکنید و شاید با یکی ازآنها برای تشکری کردن در تماس شوید.

