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Чому важливий дитячий садок? 
Дитячий садок допомагає підготувати дітей до 
успіху у школі та у житті. У дитячому садку діти в 
ігровій формі вивчають мову, цифри та принципи 
закономірності. Вони також вчаться ладити з 
іншими, ділитися, слухати та керувати своїми 
емоціями. Вчителі допомагають дітям стати 
допитливими, творчими та впевненими у собі у 
процесі навчання. Дослідження показують, що два 
роки у дитячому садку краще, ніж один.

Що таке програма Early Start Kindergarten? 
Програма Early Start Kindergarten надає трирічним 
дітям із сімей біженців або шукачів притулку 
15 годин на тиждень відвідування безкоштовного 
або недорогого дитячого садка.

Заявки на участь у програмі Early Start Kindergarten 
подаються дитячим садком. Грант Early Start 
Kindergarten виплачується безпосередньо 
дитячому садку.

Чи має моя дитина право на участь у 
цій програмі?
Ваша дитина має право на участь у цій програмі, 
якщо ви або ваша дитина:

• маєте візу біженців (refugee visa) або гуманітарну 
візу (humanitarian visa), або

• подаєте заяву на отримання візи біженців або 
гуманітарної візи, або

• маєте чинну або прострочену ImmiCard.
Якщо жоден з цих пунктів не підходить, але ви або 
ваша дитина є біженцями або шукачами притулку, 
або маєте схожий досвід, ваша дитина все одно 
може мати право на участь у програмі.

Зверніться до місцевого відділення Department 
of Education and Training, щоб дізнатися про 
винятки. Ви також можете попросити будь-якого 
спеціаліста, який надає вам підтримку, зв’язатися 
з Департаментом від вашого імені.



Як я можу записати свою дитину на 
цю програму?
Програма Early Start Kindergarten доступна у всіх 
дитячих садках з кваліфікованим вихователем. 
Ви можете записати свою дитину в дитячий 
садок, звернувшись до найближчого до вас 
дитячого садка або до вашої муніципальної ради.

Повідомте в дитячий садок, якщо вам потрібен 
перекладач. Вони можуть скористатись 
безкоштовними послугами усного 
перекладу телефоном.

Якщо вам потрібна допомога в записі на 
програму, зверніться до Department of Education 
and Training або будь-якого фахівця, який надає 
вам підтримку, наприклад:

• працівника служби підтримки
• працівника з бікультурних питань
• медсестри з охорони здоров’я матері та дитини
• ведучого ігрової групи.

Чи має моя дитина йти до дитячого 
садка для дітей віком чотирьох років?
Так. Після відвідування садка за програмою  
Early Start Kindergarten ваша дитина має право 
відвідувати безкоштовний або недорогий 
дитячий садок для дітей віком чотирьох років. 
Це допоможе їм розвивати їхні сильні сторони.



Де я можу знайти додаткову інформацію 
про програму Early Start Kindergarten?
• Відвідайте сайт education.vic.gov.au та введіть 

у пошук Early Start Kindergarten, або

• зателефонуйте до регіонального відділення 
Департаменту освіти та професійної підготовки 
(Department of Education and Training).

Щоб отримати допомогу вашою мовою:

• зателефонуйте до Національної 
служби письмового та усного 
перекладу (TIS) за номером 131 450

• попросіть перекладача зателефонувати 
за номером для вашого регіону (див. вище)

• перекладач візьме участь у телефонній розмові 
та перекладатиме.
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