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सत्र 4 र प्रपे (Prep) 2021 मा बाल स्याहार वा 

किन्डरगारे्टन शरुू गनबेारे सचूना 

 

आदरणीय अभििावि र हेरचाहिर्ााहरू, 

 

िोरोनािाइरस (COVID-19) िो फैलावर्ट िम गनामा र्पाईिो सहयोगिा लाभग धन्यवाद छ। 

यो पत्रमा भनम्न जानिारी उपलब्ध छन्: 

 र्पाईंिो बच्चा बाल स्याहार र किन्डरगारे्टनमा िभहले फिा न सक्छ 

 2021 मा बालबाभलिाहरूलाई प्रेप (Prep) मा स्वागर् गना स्िूलहरूिो र्यारी 

 िसरी स्वस्थ र सुरभिर् रहने। 

 

 

बाल स्याहार र किन्डरगारे्टन मा िभहल ेफिान े

 

सोमबार 5 अक्र्टोबर देभि। 

महानगरीय मेलबना र िेत्रीय र ग्रामीण भिक्र्टोररया िररिा सबै बालबाभलिाहरू  

 बाल स्याहार (लामो कदवा हेरचाह (Long Day Care) वा पररवाररि कदवा हेरचाह (Family Day Care)) मा 

फिा न सकु्नहुन्छ 

 स्थलगर् सत्रीय किन्डरगारे्टनमा फिा न सकु्नहुन्छ 

यो भिक्र्टोररयालाई पनुः िोल्ने भिक्र्टोररया सरिार रोडम्यापिो र्ेस्रो चरणिो एि िदम हो।  

 

रोडम्यािा चरणहरू िोरोनािाइरस (COVID-19) संक्रमणिो भगरावर्टमा भनिार गदाछ।  

हामीले भिक्र्टोररयािो मुख्य स्वास््य अभधिारीिो सल्लाह बमोभजम िुनै िुरा पररवर्ान गनुा आवश्यि हुनसक्छ। 

 

र्पाईं आफ्नो बच्चािो सुरिािो बारेमा भचभन्र्र् हुनुहुन्छ िने्न हामीले बुझिेाछौं । हाम्रीले पाएिो सल्लाह अनसुार बाल 

स्याहार र किन्डरगारे्टन सुरभिर् स्थानहरू हुन् र यहााँ िोरोनािाइरस (COVID-19) िो जोभिम िम हुन्छ।  

हामीलाई यो िुराः 

 भिक्र्टोररयािा मुख्य स्वास््य अभधिारीले 

र 
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  Australian Health Protection Principal Committee (AHPPC) ले बर्ाउनु िएिो छ। 

 

लि-डाउन भनयमहरूिा आधारमा बाल स्याहार र किन्डरगारे्टनमा स्थलगर् उपभस्थभर्मा पररवर्ान गररएिो भथयो । 

समुदायमा थोरै मान्छेहरूिो आवर्जावर् िायम गना भनयमहरू लागू गररएिा भथए ।  

बाल स्याहार र किन्डरगारे्टनिा बच्चाहरू वा िमाचारीहरूिो लाभग असुरभिर् स्थान िएिो िारण यो लागू गररएिो होईन। 

 

र्पाईंिो बाल स्याहार र किन्डरगारे्टन मा एि COVIDSafe योजना हुनछे। यस अन्र्गार् िोठा र उपिरणिो भनयभमर् 

सफाई जस्र्ा स्वास््य र सुरिा िायाभवभधहरू समावेश छन्। 

 

बाल स्याहार र किन्डरगारे्टनमा जानु सबै बच्चाहरूिो लाभग महत्त्वपूणा हुन्छ। उनीहरूिो भशिा र भविासिो लाभग उनीहरू 

उपभस्थर् हुनु आवश्यि छ। भवशेष गरी र्पाईंिो बच्चालाई 2021 मा प्रेप (Prep) मा पठाउन र्यारी सुरु गनािा लाभग यो 

महत्त्वपूणा छ । 

 

बच्चाहरूिो लाभग 2021 मा प्रपे (Prep) मा सरुु गना स्िूलहरू र्यार हुनेछन।् 

 

2021 मा बच्चालाई प्रेप (Prep) मा पठाउन र्यारी गना किन्डरगारे्टन र स्िूलहरू र्पाईंिो पररवार र बच्चासाँगलाई भमलेर 

सहिाया गदछैन् । 

 

स्िूलिो सत्र 1 मा, यो वषािो योजना अनुसार स्थलगर् किन्डरगार्टानमा जान नपाएिा चार-वषे -किन्डरगार्टानिा 

बच्चाहरूलाई मद्दर् गररनेछ । 

 

2021 मा प्रेप सुरू गना बच्चाहरूलाई सहयोग पयुााउनिो लाभग स्िूलहरूले भनम्न लगायर् धेरै गभर्भबभध गरररहेिा छन्: 

 अनलाइन स्िूल र ििा िोठाहरूिो भ्रमण 

 'भप्रभन्सपललाई िेट्नुहोस'् भिभडयोहरू 

 'प्रेप र्टोलीसाँग िेट्नुहोस्' भिभडयो वार्ाालापहरू  

 किन्डरगारे्टनर प्रेप भशिि बैठिहरु 

 5 ििािा भवद्याथीहरूलाई 'प्रेप-साथी' बन्न प्रभशिण । 
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यकद र्पाईंले 2021 मा प्रेप सुरु गनािो लाभग आफ्नो बच्चािो नाम दर्ाा गनुािएिो छैन िने, हामी र्पाईंलाई अब स्िूलहरू 

हेना थाल्न प्रोत्साभहर् गछौ । जभर्सक्दो चााँडो आफ्नो बच्चािो नाम यथाभशघ्र दर्ाा गनुा उत्तम हुन्छ। भशिा र्था प्रभशिण 

भविागिो वेबसाइर्टमा स्िूल सुरू गन ेबारेमा उपयोगी जानिारी पाईन्छ । 

 

2021 मा प्रेप िस्र्ो होला िने्न बारे थाहा पाउन र्पाईंिो बच्चािो स्िूलिो िमाचारीसंग िुरा गनुाहोस् ।  

र्पाईंिो बच्चािो किन्डरगारे्टन भशििले बच्चालाई किन्डरगारे्टनबार्ट स्िूलमा पठाउन ेप्रकक्रयािो योजना बनाउन सहयोग गना 

सक्छ । 

 

िे र्पाईंलाई दोिाषे चाभहन्छ?  

र्पाईंिो किन्डरगार्टानलाई 9280 1955 मा फोन गरेर वा यस वेबसाइर्टमा गएर दोिाष ेव्यवस्था गना आग्रह गनुाहोस् । 

 

स्वस्थ र सरुभिर् रहनिो लाभग र्पाईल ेगना सके्न िुराहरू 

 

र्पाईंिो बाल स्याहार र किन्डरगारे्टनले र्पाईंिो बच्चा र र्पाईंिो पररवारलाई सुरभिर् राख्न मद्दर् गना भनम्न सावधानी 

अपनाउछन:् 

 बच्चाहरू बाल स्याहार िेन्रमा वा किन्डरगार्टान पुगेपभछ कदनकदनै उनीहरूिो र्ापक्रम जााँच गने 

 भनयभमर् रूपमा िवनहरू र उपिरणहरूिो सरसफाइ गन े

 वयस्िलाई अनुहारमा मास्ि लगाउन आग्रह गन े

 अस्वस्थ महसुस गरेिा बच्चाहरू वा आमाबाबुलाई घरमा बस्न प्रोत्साहन गने । उनीहरूले र्पाईंलाई िोरोनािाइरस 

(COVID-19) िो परीिण गराउन पभन प्रोत्साभहर् गनेछन् । 

 

हामी र्पाईंलाई र्पाईंिो घरमा राम्रो सरसफाइिो अभ्यास सभहर् भनम्न िुराहरू गना आग्रह गछौः 

 बाल स्याहार र किन्डरगारे्टनमा आउनु िन्दा पभहले आफ्नो हार् धुनुहोस् वा हार् सेभनर्टाईजर प्रयोग गनुाहोस ्

 बाल स्याहार र किन्डरगारे्टन र्था घरबार्ट बाभहर भनस्िदा िुनै पभन समयमा अनुहारमा मास्ि लगाउनुहोस ्

 र्पाईंसाँग बसोबास नगन ेमाभनसहरूबार्ट 1.5 भमर्टर र्टाढा बसु्नहोस् । यसमा र्पाईंिो बाल स्याहार र 

किन्डरगारे्टनिा िमाचारी र अन्य पररवारहरू पभन पछान् ।  

 िोकि र्था हाच्छ्ुाँ गदाा एि रर्टश्यु वा आफ्नो िुभहनाले छोप्नुहोस्। िोकि वा हाच्छ्ुाँ पभछ सधैं आफ्ना हार्हरू 

धुनुहोस् । 

 अस्वस्थ महसुस गनुा हुन्छ िने घरमै बसु्नहोस् । यकद र्पाई अस्वस्थ महसुस गनुाहुन्छ िने र्पाईले िोरोनािाइरस 

(COVID-19) िो परीिण गराउनु पछा। र्पाईलाई फेरर सञ्चो निएसम्म घरमै बसु्न पछा । 

https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
http://www.languageloop.com.au/

