مهد کودک در برنامه انگلیسی مهاجران بزرگسال
)(Adult Migrant English Program
آیا برای شرکت در کالسهای برنامه زبان مهاجران بزرگسال ( )AMEPنیاز دارید که از کودکتان مراقبت شود؟
هنگامی که در یک کالس  AMEPهستید ،برای کودکانتان که زیر سن مدرسه باشند مهد کودک رایگان فراهم است.
سرویس  AMEPشما تالش خواهد کرد تا مهد کودکی را فراهم سازد که در فاصله  30دقیقه ای از خانه یا کالس
خدماتدهنده
ِ
 AMEPشما باشد .این ترتیب ممکن است همیشه امکانپذیر نباشد .خدماتدهندههای  AMEPبیشترین تالششان را خواهند کرد تا
نزدیکترین مهد کودک به شما را بیابند.
خدماتدهندههای  AMEPترتیبی میدهند تا مراقبت از کودک با شروع دوره  AMEPشما همزمان باشد .آنان همچنین سعی
خواهند کرد مهد کودک را برای ایامی که در کالس هستید بگیرند .گاهی اوقات این ترتیب ممکن است میسر نباشد زیرا مهد
کودکها معدودند و تقاضای باالیی برای آنها وجود دارد .گاهی ممکن است جای خالی بالفاصله موجود نباشد یا به شما پیشنهاد
مراقبت از کودک به طور پاره وقت داده شود در حالی که منتظر فراهم شدن روزهای بیشتری از مهدکودک میمانید.
مهد کودک رایگان فقط برای زمانی که در یک کالس  AMEPشرکت دارید فراهم میشود و برای زمانهایی که درگیر
فعالیتهایی خارج از زمان کالس  AMEPهستید مهیا نمیباشد .زمانی که در کالس  AMEPحضور ندارید ،یا اگر دوره
آموزشتان تمام شده است ،خودتان باید ترتیبات الزم برای مهد کودک را انجام دهید .در صورتی که کودک یا کودکانتان را به
هر مدتی نخواهید تحت مراقبت قرار دهید ،اهمیت دارد که به خدماتدهنده  AMEPخود اطالع دهید .این برای این منظور است
که اگر جایی برای کودکانتان رزرو شده است بتوان آن را تنظیم کرد.
در صورتی که به دفعات زیاد از کالسهای  AMEPغایب باشید ،خدماتدهنده میتواند مهد کودک شما را لغو نماید .اما اگر به
 AMEPبرگشتید ،مجددا ً به مهد کودک رایگان دسترسی خواهید داشت .در این صورت ممکن است الزم باشد تا برای مهیا شدن
مهد کودک صبر کنید.
سریعتر آموزش
خدماتدهنده  AMEPدر هنگام بررسی نیازهای شما به مهد کودک ،ممکن است برای کمک به شروع هر چه
ِ
شما ،چندین گزینه پیشنهاد نماید .مثالً ممکن است از شما خواسته شود که:
•

در یک مرکز اجتماعی بومی آموزش ببینید که دارای مهد کودک در محل خود است

•

از آن مسافتی که مایلید روزانه سفر کنید بیشتر بروید

•

تا موقعی که یک مهد کودک مهیا شود با مربی آموزش خانگی کار کنید یا به آموزش از راه دور بپردازید.

در صورتی که ترتیبات برای مهد کودک مطابق نیازهایتان نبود ،باید مورد را با خدماتدهنده  AMEPخود به بحث بگذارید.
برای اطالعات بیشتر در خصوص مهد کودک و مراقبت از کودک لطفا ً با خدماتدهنده  AMEPخود گفتگو نمایید.
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