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فوراً

نگھداری از اطفال ده برنامھ زیبون انگلیسی 
 Adult Migrant)بلده مھاجرین بزرگسال 

   (English Program 
 آیا شومو بلده شرکت کدو ده صنف ھای برنامھ زیبون انگلیسی بلده مھاجرین بزرگسال AMEP بھ نگھداری اطفال (چایلد کییر) 

 ضرورت َدرین؟ وقتی کھ شومو ده برنامھ AMEP استن، چایلد کییر مجانی بلده اوالدای زیر سن مکتب شومو، قابل دسترس استھ.  

 موسسھ خدماتی AMEP شومو کوشش مونھ یک چایلد کییر بلده شومو فراھم کنھ کھ ده بین ٣٠ دقیقھ فاصلھ از خانھ یا از صنف 

AMEP شومو بشھ. اما ای کار ممکن استھ امکان پذیر نبشھ.  موسسھ خدماتی AMEP تمام تالش خوره مونھ کھ نزدیک ترین چایلد 

 کییر ره بلده شومو پیدا کنھ.  

 موسسھ خدماتی AMEP، چایلد کییر ره وقتی فراھم مونھ کھ ده وخت شروع کورس AMEP شومو برابر شونھ. اونا کوشش مونن 

 روزھایی ره کھ شومو ده کالس استین، تامین کنھ. بعضی وقتا ممکنھ، ای امکان پذیر نبشھ چون جای ھای چایلد کییر محدود و 
تقاضا بلده ازونا باال استھ. بعضی وقتا، جای    ده دسترس نیستھ یا جای چایلد کییر نیمھ وقت پیشنھاد موشھ. ده او صورت، شومو 

 باید منتظر بومانید تا روزھای زیافتر قابل دسترس شونھ.   

 چایلد کییر مجانی تنھا وقتی فراھم موشھ کھ شومو ده صنف AMEP شرکت مونید. اما بلده فعالیت ھایی خارج از وقت صنف 
AMEP نیستھ. وقتی کھ شومو ده صنف AMEP شرکت نمونید، و یا درس خوده خالص کدین، باید خودگون شومو بلده اوالدای خو 

چایلد کییر ترتیب بیدیین. اگھ اوالد یا اواالدای شومو بلده ھر مقدار زمان ده چایلد کییر شرکت نمونھ، مھم استھ کھ شومو  موسسھ 

 خدماتی AMEP خوره خبر کنید ازو خاطیر کھ ھمو وقت گرفتھ شده بلده اوالدای شومو ، ده یک روز دگھ تنظیم شونھ.   

 اگھ از صنف ھای AMEP زیاد غیر حاضر بشین، موسسھ خدماتی ممکنھ جای چایلد کییر شومو ره لغو کنھ. اما اگھ بھ AMEP پس 
بایین، بھ چایلد کییر مجانی دوباره دسترسی پیدا مونید. اما بھ ھر حال، شومو شاید منتظر بومانید تا دوباره جای بلده طفل ده چایلد 

 کییر خالی شونھ.   

 وقتی بررسی نیاز ھای چایلد کییر شومو، موسسھ خدماتی AMEP ممکنھ چندین گزینھ ره بلده شومو پیشنھاد کنھ تا بیتنید درس ھای 
 خوره ھر چی زود کھ امکان دره شروع َکنید. بھ طور مثال، شاید از شومو پرسان شونھ کھ:    

َ َدرن      ده یک مرکز اجتماعی درس بخوانید کھ ده ھمونجی چاید کییر 

  یک کمی زیافتر ازی کھ میخوایین سفر َکنَید.   

  تا یک جای ده چایلد کییر خالی موشھ، از طریق درس از راه دور یا معلم خانگی، درس بخوانید.   

 اگھ ترتیبات چایلد کییر نیاز ھای شومو ره پوره نمونھ، باید قنجیغھ موسسھ خدماتی AMEP خو ده ای باره توره بوگید.   



  ده پروگرام انگلیسی بلده مھاجرین بزرگسال (Child Care)چایلد کییر 
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  . بیزنید گپ خو AMEP خدماتی موسسھ قنجیغھ لطفا کییر، چایلد باره ده زیافتر مالومات لدهب


