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ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਵੀਂ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 
ਚਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਿੰਭਾਲ ਿੇਵਾਵਾਂ ਵਾਿਤੇ ਚਮਆਰਾਂ ਨੰੂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਇਿਨੰੂ ਿਾਰੇ ਆਿਟਰੇਲੀਆ ਚਵੱਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਿੰਭਾਲ ਦੀ 
ਗੁਣਵਤਾ ਚਵੱਿ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ  ਬਣਾਇਆ ਚਗਆ ਹੈ। ਿੋਜ  ਦਿਦੀ ਹੈ 
ਚਕ ਸ਼ੁਰੂ ਚਵੱਿ ਹੀ ਗੁਣਵਤਾ ਭਰਪੂਰ  ਆਰੰਚਭਕ ਚਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਿੰਭਾਲ ਦਾ 
ਚਿੱਟਾ ਜੀਵਨ ਚਵੱਿ ਬਾਅਦ ਚਵੱਿ ਜਾਕੇ ਚਬਹਤਰ ਚਿਹਤ, ਚਿੱਚਿਆ ਅਤੇ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਬੰਧੀ ਚਿੱਚਟਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚਵੱਿ ਚਨਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਾਨੰੂ ਇੱਕ 
ਫਲ਼ਦਾਇਕ ਅਤੇ ਚਨਆਂ-ਉਚਿਤ ਆਿਟਰੇਲੀਆ ਬਣਾਉਣ ਚਵੱਿ ਮਦਦ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਚਵੱਿ ਉਹ ਕਨੰੂਨੀ ਲੋੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 
ਚਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨੀ ਿਾਰੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਵਾਿਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 
ਚਵੱਿ ਚਨਮਨਚਲਿਤ ਵਾਿਤੇ ਲੋੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
•  ਅਮਲੇ ਦੀ ਚਗਣਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ 
•  ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿਹਤ ਅਤੇ ਿਲਾਮਤੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ 
•   ਿੇਵਾ ਚਵੱਿ  ਜਗਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਿਨੰੂ ਚਕਵੇਂ ਿਥਾਪਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
•   ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਿਤੇ ਚਵਕਾਿ ਿਬੰਧੀ ਅਤੇ ਚਿੱਿਣ ਦੇ ਤਜ਼ਰਚਬਆਂ ਦੀ 

ਗੁਣਵਤਾ 

ਚਕਹੜੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 
•  ਲੰਬੀ ਦੈਚਨਕ ਿੰਭਾਲ (Long day care) 
•  ਪਚਰਵਾਰਕ ਦੈਚਨਕ ਿੰਭਾਲ (Family day care) 
•  ਪ੍ਰੀਿਕੂਲ/ਚਕੰਡਰਗਾਰਟਨ (ਤਿਮਾਨੀਆ ਅਤੇ WA ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) 
•   ਿਕੂਲ ਦੇ ਿਮੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ-ਚਪੱਛੇ ਦੀ ਿੰਭਾਲ (Outside school hours 

care) 
ਕਨੰੂਨੀ ਲੋੜਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਆੁਲਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ 
ਚਵੱਿ  ਇਕ ਗੁਣਵਤਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:  ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਆੁਲਟੀ 
ਿਟੈਂਡਰਡ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲਟੀ ਿਟੈਂਡਰਡ  
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲਟੀ ਿਟੈਂਡਰਡ (National Quality Standard) ਨੰੂ 
ਿੇਵਾਵਾਂ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਣਵਤਾ ਿਬੰਧੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ  ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 
ਜੋ  ਉੱਿਾ ਚਮਆਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਨੰੂ ਉੱਿਾ 
ਿੁੱ ਕਣ ਚਵੱਿ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਇਹ ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਚਬਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੀ 
ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਿੇ ਵਾਿਤੇ ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਿੋਣਾਂ ਕਰਨ 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ – ਇਹ ਮੇਰੀ ਚਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ 
ਤੱਥ:  ਿੋਜ  ਦਿਦੀ ਹੈ ਚਕ ਸ਼ੁਰੂ ਚਵੱਿ ਹੀ ਗੁਣਵਤਾ ਭਰਪੂਰ  ਆਰੰਚਭਕ ਚਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਿੰਭਾਲ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਜੀਵਨ ਚਵੱਿ ਬਾਅਦ ਚਵੱਿ 
ਜਾਕੇ ਚਬਹਤਰ ਚਿਹਤ, ਚਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚਵੱਿ ਚਨਕਲਦਾ ਹੈ।

ਚਵੱਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕੇ।

ਇਹ ਰੇਚਟੰਗ ਚਕਹੜੇ ਿੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? 
+  ਚਿੱਚਿਆ ਿਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਚਟਿ – ਿੇਡ ਅਤੇ ਚਿੱਿਣ ਚਵੱਿ 

ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
+  ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿਹਤ ਅਤੇ ਿਲਾਮਤੀ – ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਚਬਮਾਰੀ ਅਤੇ  

ਜੋਿਮ ਤੋਂ ਰੱਚਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
+  ਭੌਚਤਕ ਵਾਤਾਵਰਣ – ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ  ਿਲਾਮਤ ਅਤੇ ਿੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਾਂਭ-

ਿੰਭਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚਵੱਿ ਿੇਡਦਾ ਹੈ 
+  ਕਰਮਿਾਰੀ ਰੱਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ – ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਚਧਆਨ 

ਦੇਣ ਵਾਿਤੇ ਕਾਫੀ ਿੰਚਿਆ ਚਵੱਿ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ  ਕਰਮਿਾਰੀ ਹਨ 
+  ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਸ਼ਤੇ – ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਿਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਿਵਾਗਤ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਚਹਿਾਿ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
+  ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਿਾਚਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ  ਭਾਈਵਾਲੀ  – 

ਿਥਾਨਕ ਭਾਈਿਾਰੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਦਰ ਅਤੇ ਿਾਰੇ ਮੱਤਾਂ ਅਤੇ 
ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 

+  ਨੇਤਾਚਗਰੀ ਅਤੇ ਿੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ – ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦਾ ਇੱਕ ਉਿਾਰੂ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਚਵੱਿ ਚਿਆਲ ਰੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਿੇਵਾਵਾਂ  ਗੁਣਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਰੇਚਟੰਗ ਚਕਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? 

ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਵਾਲੇ  ਹਰ ਿੇਵਾ ਚਵਿੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ 
ਕੁਆਲਟੀ ਿਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਿੱਤ ਗੁਣਵਤਾ ਿੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇਿਨੰੂ 
ਦਰਜਾ ਚਦੱਤਾ ਜਾ ਿਕੇ। ਗੁਣਵਤਾ ਿੇਤਰ ਉਹਨਾਂ ਚਮਆਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 
ਚਮਲਕੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚਕ ਜੋ ਕੁਝ ਿੋਜ ਚਦਿਾਉਂਦੀ ਹੈ 
ਉਹ  ਗੁਣਵਤਾ ਭਰਪੂਰ  ਆਰੰਚਭਕ ਚਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਿੰਭਾਲ ਿੇਵਾ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ 
ਅਚਹਮ ਭਾਗ ਹਨ। 

ਿੇਵਾਵਾਂ ਿੱਤ ਗੁਣਵਤਾ ਿੇਤਰਾਂ ਚਵੱਿੋਂ ਹਰੇਕ ਵਾਿਤੇ ਰੇਚਟੰਗ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਨਾਲ  ਿਮੁੱ ਿੀ ਰੇਚਟੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਚਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਰੇਚਟੰਗ ਚਕਵੇਂ ਚਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 

ਚਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿੇਵਾਵਾਂ ਚਨਮਨਚਲਿਤ ਚਵੱਿੋਂ ਕੋਈ ਇਕ  ਰੇਚਟੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨਗੀਆਂ:   
•  Working towards (ਵਾਿਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ) 
•  Meeting (ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ) 
•  Exceeding (ਵਧਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ)

ਿੇਵਾਵਾਂ ਜੋ Exceeding ਦੀ ਿਮੁੱ ਿੀ ਰੇਚਟੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ Excellent (ਸ਼ਾਨਦਾਰ) ਰੇਚਟੰਗ 
ਚਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਿਤੇ ਚਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਚਕਿੇ 
ਿੇਵਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਮੀਲ ਿਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ 
ਮਿਲੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਿਨੰੂ Significant Improvement 
Required (ਚਜਕਰਯੋਗ ਿੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ) ਦੀ ਰੇਚਟੰਗ ਚਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਇਿ ਪ੍ਰਿਚਥਤੀ ਚਵੱਿ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੰਡਾਂ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਕ ਿੇਵਾ ਿੁਧਾਰ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਚਫਰ ਇਹ ਿੇਵਾ ਨੰੂ ਕਾਰਜ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿੇਵਾ ਨੰੂ ਕੋਈ ਰੇਚਟੰਗ ਚਮਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਿਤੇ ਇਿਨੰੂ 
ਿੇਵਾ ਚਵਿੇ ਪ੍ਰਦਰਚਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀ ਿੇਵਾ ਨੰੂ ਇਿ 
ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਿਤੇ ਵੀ ਪੱੁਛ ਿਕਦੇ ਹੋ ਚਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲਟੀ 
ਿਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਚਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਿੀ ਜਾਂ 
ਚਫਰ ਿੇਵਾ ਦੀ  ਰੇਚਟੰਗ  ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹੰੁਿ ਲਈ  
www.startingblocks.gov.au/findchildcare ਦੇਿੋ। 


