مواظبت از طفل در پروگرام انگلیسی مهاجر
کالنسال)(Adult Migrant English Program
آیا برای اینکه در صنف های ) Adult Migrant English program (AMEPحاضر شوید به نگهداری از طفلتان ضرورت دارید؟
اگر در صنف های  AMEPاشتراک بورزید ،برای اطفالتان که هنوز به سن مکتب نرسیده اند خدمات مهد کودک رایگان ارائه می
شود.
ارائه کننده خدمات  AMEPشما کوشش می کند ترتیبی را برای مواظبت از طفل شما بدهد به طوری که تا خانه شما و یا تا صنف های
 AMEPبیش از  30دقیقه فاصله نداشته باشد .این کار البته همیشه ممکن است امکان نداشته باشد .ارائه کنندۀ خدمات  AMEPمنتهای
کوشش خود را خواهد کرد تا نزدیک ترین مرکز مهد کودک را برای شما پیدا کند.
ارائه کنندۀ  AMEPترتیبمواظبت از طفل را چنان می دهد که همزمان با شروع دوره (کورس)  AMEPشما باشد .آنها همچنین
کوشش خواهند کرد تا برای روزهایی که شما در صنف هستید از طفل شما مواظبت به عمل آید .بعضی وقت ها این کار ممکن است
میسر نشود چون جا در مهد کودک معموالً محدود بوده و تقاضا برای آن بسیار زیاد است .برخی از اوقات ،ممکن است فوری جایی در
دسترس نباشند یا فقط تا حدودی برای طفل شما مواظبت فراهم شود در حالی که شما باید صبر کنید تا روزهای دیگری هم جا برای شما
خالی شود.
مهد کودک رایگان وقتی برای شما فراهم می شود که شما در صنف  AMEPحاضر باشید .این مهد کودک برای فعالیت هایی که بیرون
از زمان های برگزاری صنف  AMEPاست موجود نخواهد بود .هنگامی که شما در صنف  AMEPحاضر نیستید ،یا اگر دوره
تحصیل خود را به پایان رسانده اید ،باید خودتان ترتیبیبرای مهد کودک جهت نگهداری از طفل خود بدهید .اگر طفل یا اطفال شما
برای هر مدتی که باشد در مهد کودک نگهداری نمی شوند ،مهم است شما به ارائه کننده خدمات  AMEPخبر بدهید .این به آن علت
است که هر گونه گرفتن جا در مهد کودک برای اطفال شما را بتوان تعدیل کرد.
اگر شما خیلی در صنف  AMEPغیر حاضر شوید ،ارائه کننده خدمات ممکن است جای گرفته شده برای نگهداری طفل شما را لغو
کند .لیکن اگر شما به خدمات  AMEPبازگردید ،دوباره به مهد کودک رایگان دسترسی خواهید داشت .ولی شما ممکن است الزم باشد
صبر کنید تا جایی در مهد کودک دوباره خالی و در دسترس شما قرار گیرد.
وقتی که ضرورتهای مهد کودک شما ارزیابی می شود ،ارائه کننده خدمات  AMEPشما ممکن است انتخاب های متعددی را به شما
پیشنهاد کند تا اینکه شما بتوانید تحصیل خود را هرچه زودتر شروع کنید .برای مثال ،از شما ممکن است بخواهند که:


در یک مرکز اجتماعی که در آن محل امکانات نگهداری از طفل وجود دارد درس بخوانید



مسافت بیشتر از آنچه خوش دارید را رفت و آمد کنید



با کمک معلم خانگی درس بخوانید یا از طریق آموزش از راه دور تا اینکه جایی در مهدکودک برای طفل شما فراهم شود.

فرصت از طریق آموختن

مواظبت از طفل در پروگرام انگلیسی مهاجر کالنسال
اگر ترتیبی که برای نگهداری از طفل داده می شود نیاز های شما را تأمین نمی کند ،شما باید این مطلب را با ارائه کنندۀ خدمات
 AMEPدرمیان بگذارید.
برای کسب معلومات بیشتر راجع به مهد کودک ،لطفا ً با ارئه کننده خدمات  AMEPصحبت کنید.
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