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خدمة رعاية األطفال ضمن برنامج تعليم اللغة 

(Adult  اإلنجليزية للمهاجرين البالغين 
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ألطفالكم الذین لم  ا  مجانمتاحة خدمة رعایة األطفال ؟  AMEPھل تحتاجون إلی خدمة رعایة األطفال لتتمكنوا من حضور فصول

 .AMEPثناء تواجدكم في فصل یبلغوا سن المدرسة أ

دقیقة من  30 مسافة حدود فيل اطفرعایة األ خدمةلحصولكم على ات ترتیبالخاص بكم اتخاذ ال AMEPخدمة  زّودسیحاول م

للعثور على أقرب  مقصارى جهدھ AMEPخدمة یبذل مزودو سو. على الدوام قد ال یكون ذلك ممكنا  و. AMEPمن فصل أو  ممنزلك

 .مكیلإل اطفأمرفق رعایة 

. مبك ةالخاص AMEPتزامن مع بدایة دورة تبحیث ل اطفاألرعایة ات لحصولكم على خدمة ترتیبال AMEPخدمة یتخذ مزودو س

ألّن في بعض األحیان  قد ال یكون ذلك ممكنا  و. فصلفي الونون خاللها كتطفال لألیام التي األرعایة خدمة تأمین  سیحاولون أیضا  و

على الفور أو قد أحیانا   وفرةقد ال تكون األماكن متو. علیها كبیر الطلبو عادة  ما تكون محدودةرعایة األطفال  في خدمات ماكناأل

 أیام إضافیة.توفّر ل كمانتظارجزئي أثناء  شكلبطفال األرعایة لالطفل في خدمة  لتحقأن یعلیكم عرض ی  

فصل لألنشطة التي تقع خارج أوقات  ةغیر متاح يفقط. وھ AMEPفصل ل مل المجانیة أثناء حضوركاطفرعایة األخدمة توفیر  یتمّ 

AMEP .ل صف ما ال یكون لدیكمعندوAMEPحصولكم على ترتیبات وا باتخاذ أن تقوم م، یجب علیكمدراستك مقد أنهیت م، أو إذا كنت

قوموا الرعایة ألي فترة من الوقت، من المهم أن تم عن خدمة أو أطفالك مطفلكفي حال سیتغیّب و. بأنفسكمل اطفرعایة األدمة خ

 .مأطفالكقیمت باسم أ أي حجوزاتم، وذلك لكي یتّم تعدیل الخاص بك AMEPخدمة زّود ر ماخطبإ

إلى رجعتم إذا  ولكن. خدمة الرعایةبكم طفل التحاقالخدمة بإلغاء زّود ، قد یقوم مAMEPالكثیر من فصول تغیّبتم عن في حال 

AMEPتوفریحتى مجددا  إلى االنتظار ون قد تحتاجلكنكم مرة أخرى.  یةمجانالل اطفرعایة األخدمة لى عصول تتمكنون من الح، س 

 مرة أخرى.ل اطفرعایة األفي خدمة  نامك

مجموعة من الخیارات حتى  الخاص بكم AMEPخدمة زّود م مل، قد یقدم لكاطفرعایة األكم الخاصة بخدمة عند تقییم احتیاجات

 :على سبیل المثال مفي أقرب وقت ممكن. قد یطلب منك مدراستكببدء المن  واتتمكن

 ل في الموقعاطفرعایة األل ا  مرفقیتضّمن الدراسة في مركز مجتمعي  •

 ونمما قد ترغب لمسافة أبعدتنقّل ال •

 ال.طفرعایة األفي خدمة ما ن امكیتوفر إلى أن م عن بعد أو عن طریق التعلّ  كممنزلخصوصي في الدراسة مع مدرس  •
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الخاص  AMEPخدمة زّود ممناقشة ھذا األمر مع  م، یجب علیكمرعایة األطفال احتیاجاتكخدمة الخاصة ب اتترتیبالفي حال لم تلبي 

 بكم.

 الخاص بكم. AMEPخدمة زّود مإلى ل، یرجى التحدث اطفرعایة األخدمة لمزید من المعلومات حول 


