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City of Greater Dandenong Services for Families and
Children

 کالن برای خانواده ها و اطفالDandenong خدمات

The City of Greater Dandenong provides the following services to support
the needs of families and children living in the community.

 کالن خدمات زیر جهت حمایت از نیازهای خانواده ها و اطفالی که درDandenong در
. ارائه می شود،اجتماع زندگی می کنند

Maternal & Child Health
Maternal & Child Health is a free and confidential service that provides child
health and developmental checks, parenting information, advice and
support to families with young children from birth until 6 years of age. To
make an appointment at your nearest centre phone 8571 1880.

صحت طفل و مادر
صحت طفل و مادر خدمات رایگان و محرمانه ای است که بررسی های صحی و انکشافی
 مشوره و حمایت از خانواده های دارای اطفال، معلومات راجع به فرزند داری،طفل
 برای گرفتن وقت قبلی و مراجعه به. سالگی را فراهم می کند6 کوچک از تولد الی سن
. تلیفون کنید8571 1880  به شماره،نزدیک ترین مرکز

Family Day Care
Greater Dandenong Family Day Care is a local, nationally accredited
Council owned and operated, home based child care service. Our family
day care service provides flexible child care options for children 0-12 years
old (and older in special circumstances).
Our educators are qualified, passionate and experienced. They are
committed to providing an early learning program tailored to meet the care
and learning needs of every child. They understand that partnerships with
families and the community are vital to providing an environment where
every child belongs and thrives.
To contact Greater Dandenong Family Day Care phone 8571 1805.

مواظبت روزانه در خانواده
Greater Dandenong Family ( مواظبت روزانه در خانواده در دندینانگ کالن
) یک مرکز ارائه خدمت نگهداری از طفل در محل است که مالکیت و ادارۀDay Care
 مواظبت روزانه در خانوادۀ متعلق به ما.آن با کانسل است و در سطح ملی رسمیت دارد
 ساله (و حتی21 مواظبت از طفل را در ساعاتی انعطاف پذیر برای اطفال از بدو تولد تا
.در شرایطی برای اطفالی کالن تر از این سن هم) فراهم می نماید
 آنها متعهد به ارائۀ. با شوق و مجرب هستند،معلمین این مرکز مواظبت از طفل تعلیم دیده
پروگرام های تعلیمی به اطفال هستند که برای تأمین نیازهای هرطفل خاص طراحی شده
 این معلمین درک می کنند که همکاری خانواده ها و جامعه در فراهم کردن محیطی که.اند
.در آن هر طفل احساس تعلق نموده و کامیاب شوند امری حیاتی می باشد
8571 1805  بهGreater Dandenong Family Day Care برای تماس با
.تلیفون کنید

Youth and Family Support Services
Youth and Family Support Services provides support and case
management for families who live work or study in greater Dandenong.
Youth and Family support services focuses on parenting intervention and is
open to all families, including men's specific parenting support. Youth and
Family support services also offers counselling to young people and their
families as well as a range of group programs focusing on connecting with
your child.

خدمات حمایت از خانواده و جوانان
 خدمات حمایتی و مدیریت مورد در اختیار خانواده،خدمات حمایت از خانواده و جوانان
 خدمات.هایی قرار می دهد که در دندینانگ کالن بود وباش داشته یا تحصیل می کنند
حمایت از خانواده و جوانان بر مداخله در فرزند داری تمرکز داشته و در اختیار همه
. از جمله مردانی قرار دارد که در فرزند داری حمایت خاص می خواهند،خانواده ها
خدمات حمایت از خانواده و جوانان همچنین خدمات مشاوره در اختیار جوانان و خانواده
های آنان قرار می دهد و پروگرام های وسیع گروهی هم دارد که تمرکز آن ها بر
.برقراری پیوند با طفلتان می باشد
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Kindergartens
The City of Greater Dandenong Council operates a central enrolment
system for Council’s 23 Kindergartens (not attached to a child care centre).
Children must turn four on or before 30 April to be eligible to attend a
funded four year old kindergarten program in that year. To enrol for 4 year
old kindergarten, contact the central kindergarten enrolment officer on 8571
1817.

کودکستان
 کودکستان دارد که در1: شورای شهر دندیناگ کالن یک سامان نام نویسی مرکزی برای
 اطفال باید چهار ساله باشند یا قبل.)کانسل کار می کنند (و به هیچ مهد کودک پیوند ندارند
 ایپریل چهار ساله شده باشند تا در آن سال برای سهم گرفتن در پروگرام تمویل شدۀ:5 از
 برای نام نویسی در کودکستان برای.کودکستان برای چهار ساله ها استحقاق داشته باشند
. تماس بگیرید8571 1817  با مأمور نام نویسی مرکزی کودکستان شمارۀ،چهار ساله ها

Playgroups
Playgroups are non-profit groups that give parents and children an
opportunity to socialise with other families. For information on playgroups
near you contact the Playgroup Development Officer, 8571 1826 or 1800
171 882 for Playgroup Victoria member playgroups.

گروه های بازی
 انتفاعی هستند که به والدین و اطفال فرصت-گروه های بازی عبارت از گروه های غیر
 برای معلومات راجع به گروه های بازی.آشنایی با خانواده های دیگر را مهیا می سازند
 که عضو انجمن گروپ های بازی ویکتوریا هستند با مأمور انکشاف گروه،نزدیک شما
. بگیرید1800 171 882  یا شمارۀ8571 1826 های بازی شمارۀ تلیفون

Immunisation Services
Immunisation is a free service to protect your children from serious
diseases. Council also provides immunisation through secondary schools in
the municipality, as well as “catch “up immunisation for newly arrived
families.

خدمات واکسیناسیون
.خدمات واکسیناسیون رایگان است تا اطفال شما را در مقابل امراض جدی محافظت کند
 و، کانسل همچنین خدمات واکسین کردن را از طریق مکتب های متوسطه در این بلدیه
همچنین واکسن کردن های "تکمیلی" برای خانواده های تازه وارد به دندیناگ فراهم می
.نماید

Visit greaterdandenong.com or contact Council for information about the
nearest session available.
If you have any questions, or would like to access one of these
services, contact the City of Greater Dandenong on 8571 1000. If you
need to speak to someone in your own language contact TIS on 13 14
50 and ask them to connect you to 8571 1000.

greaterdandenong.com برای معلومات راجع به نزدیک ترین محل موجود از
.دیدن کنید یا با کانسل تماس بگیرید
، و یا هم میخواهید که به یکی از این خدمات دسترسی یابید،اگر کدام سوالی داشته باشید
Greater (  با شاروالی دندیناگ کالن8571 1000 از طریق تلیفون شماره
 اگر ضرورت دارید که به زبان خود تان با کسی صحبت.) تماس بگیریدDandenong
 تماس بگیرید و از آنها بخواهید کهTIS  با13 14 50  از طریق تلیفون شماره،کنید
. برقرار نمایند8571 1000 ارتباط شما را با

