
أفضل بداية لكل طفل 
يف والية فيكتوريا

أعلنت حكومة والية فيكتوريا عن التزام بقيمة 9 
مليارات دوالر لتنفيذ إصالح شامل لقطاع التعليم 

والرعاية يف مرحلة الطفولة المبكرة يف والية فيكتوريا، 
وذلك لمساعدة األطفال على النجاح، وتوفير أموال 

العائالت، ودعم النساء للعودة إلى القوى العاملة.

يُعدُّ هذا االلتزام القياسي جزءًا من عملية اإلصالح 
المستمر للتعليم يف سنوات األطفال األولى يف والية 
فيكتوريا لدعم كل طفل للحصول على أفضل بداية 

ألفضل حياة.

Arabic



يعني هذا اإلعالن ما يلي:
اعتبارًا من عام 2023، ستتوفر برامج رياض األطفال المجانية لجميع األطفال البالغين ثالث وأربع سنوات   •

يف مراكز الخدمات المشاركة يف والية فيكتوريا.

 Pre-Prep بحلول عام 2032، سينتقل برنامج  روضة األطفال البالغين من العمر أربع سنوات إلى برنامج  •

)المرحلة قبل التحضيرية( حيث سترتفع مدة البرنامج إلى 30 ساعة يف األسبوع للتعلّم القائم على اللعب لكل 
طفل يبلغ من العمر أربع سنوات يف والية فيكتوريا. وسيستمر تقديم برنامج Pre-Prep من خالل خدمات رياض 

األطفال المستقلة ومراكز الرعاية النهارية الطويلة وسيتم نشرها تدريجياً خالل العقد.

سيتم إنشاء 50 مركزًا لرعاية األطفال تملكها حكومة والية فيكتوريا وتقدم خدماتها بأسعار معقولة. وسيتم بناء   •
هذه المراكز يف مواقع يف جميع أنحاء والية فيكتوريا التي يوجد فيها إقبال لم يمكن تلبيته حتى اآلن وستسهّل على 

العائالت الوصول إلى رعاية األطفال.

سيتم تشكيل فريق عمل والية فيكتوريا للمرحلة قبل التحضيرية يف األسابيع القادمة وهو سيقوم بالتشاور مع   •

الموظفين والنقابات وخبراء الطفولة المبكرة والحكومات المحلية ومقدمي برامج رياض األطفال والرعاية النهارية 
الطويلة وأصحاب المصلحة اآلخرين لالسترشاد بآرائهم يف تصميم وتنفيذ جميع أجزاء هذه الخطة المثيرة.

وتستند هذه اإلصالحات إلى البرنامج الحالي لروضة األطفال البالغين ثالث سنوات، والذي سيستمر كما هو مخطط 
له دون أي تغيير يف تمويله أو يف الجدول الزمني لتنفيذه.

يتوفر ما بين خمس ساعات إلى 15 ساعة أسبوعيًا من برامج األطفال البالغين ثالث سنوات، وهي مموّلة من 
الحكومة ومتاحة بالفعل للعائالت يف جميع أنحاء الوالية - واعتبارًا من العام المقبل، ستكون مجانية يف مراكز 

الخدمات المشاركة.

 للمزيد من المعلومات، 
 www.vic.gov.au/give-your-child-the-best-start-in-life :تفّضل بزيارة
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