Φροντίδα για παιδιά στο Πρόγραμμα
Αγγλικών για Ενήλικους Μετανάστες
(Adult Migrant English Program)
Χρειάζεστε φροντίδα για παιδιά για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε τις τάξεις του Adult
Migrant English Program – AMEP. Όταν βρίσκεστε σε μια τάξη AMEP, υπάρχει δωρεάν παιδική
φροντίδα για τα παιδιά σας που είναι σε προ-σχολική ηλικία.
Ο φορέας παροχής υπηρεσιών του AMEP θα προσπαθήσει να κανονίσει τη φροντίδα των παιδιών
που θα βρίσκεται εντός 30 λεπτών από το σπίτι σας ή την τάξη AMEP. Αυτό μπορεί να μην είναι
πάντοτε εφικτό. Οι πάροχοι υπηρεσιών AMEP θα κάνουν ό, τι είναι δυνατόν για να βρουν για εσάς
την πλησιέστερη εγκατάσταση φροντίδας παιδιών.
Οι πάροχοι υπηρεσιών AMEP θα κανονίσουν για την φροντίδα των παιδιών που θα συμπίπτει με
την έναρξη των μαθημάτων σας στο AMEP. Θα προσπαθήσουν επίσης να εξασφαλίσουν την
φροντίδα των παιδιών για τις ημέρες που είστε στην τάξη. Μερικές φορές αυτό μπορεί να μην είναι
εφικτό, καθώς οι θέσεις φροντίδας παιδιών είναι συνήθως περιορισμένες και έχουν μεγάλη ζήτηση.
Μερικές φορές, οι θέσεις ενδέχεται να μην είναι άμεσα διαθέσιμες ή μπορεί να σας προσφέρονται
μερική τοποθέτηση παιδικής φροντίδας ενώ θα περιμένετε να διατεθούν επιπλέον ημέρες.
Δωρεάν φροντίδα παιδιών παρέχεται μόνο όταν παρακολουθείτε μια τάξη AMEP. Δεν είναι
διαθέσιμη για δραστηριότητες που είναι εκτός των ωρών της τάξης AMEP. Όταν δεν
παρακολουθείτε μια τάξη AMEP ή εάν έχετε τελειώσει τη διδασκαλία σας, πρέπει να κάνετε τις
δικές σας ρυθμίσεις φροντίδας παιδιών. Εάν το παιδί ή τα παιδιά σας δεν θα λαβαίνουν φροντίδα
για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, είναι σημαντικό να ενημερώσετε τον πάροχο υπηρεσιών του
AMEP. Αυτό γίνεται έτσι ώστε οι κρατήσεις που έγιναν για λογαριασμό των παιδιών σας να
μπορούν να προσαρμοστούν.
Αν χάσετε πολλά μαθήματα AMEP, ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να ακυρώσει την τοποθέτηση
παιδικής μέριμνας για εσάς. Ωστόσο, αν επιστρέψετε στο AMEP, θα έχετε πάλι πρόσβαση στην
δωρεάν παιδική φροντίδα. Εντούτοις, ίσως χρειαστεί να περιμένετε να γίνει ξανά διαθέσιμη η θέση
παιδικής φροντίδας.
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Κατά την αξιολόγηση των αναγκών φροντίδας των παιδιών σας, ο πάροχος υπηρεσιών σας του
AMEP μπορεί να σας προσφέρει μια σειρά από επιλογές, ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε τη μελέτη
σας το συντομότερο δυνατό. Για παράδειγμα, ενδέχεται να σας ζητηθεί:


να σπουδάζετε σε κοινοτικό κέντρο με επί τόπου εγκατάσταση παιδικής φροντίδας



να ταξιδεύετε μακρύτερα από ό, τι σας αρέσει



να μελετάτε με δάσκαλο στο σπίτι ή μέσω εκπαίδευσης εξ αποστάσεως μέχρι να είναι
διαθέσιμη μια θέση φροντίδας παιδιών.

Εάν μια ρύθμιση παιδικής φροντίδας δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, θα πρέπει να το
συζητήσετε με τον παροχέα υπηρεσιών του AMEP.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φροντίδα των παιδιών, μιλήστε με τον παροχέα
υπηρεσιών AMEP.
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