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Penitipan Anak untuk Program Bahasa 
Inggris Bagi Imigran Dewasa (Adult 
Migrant English Program) 
Apakah Anda memerlukan penitipan anak saat mengikuti kelas Program Bahasa Inggris Bagi Imigran 

Dewasa Adult Migrant English Program (AMEP)? Ketika Anda menghadiri kelas AMEP, Anda bisa 

mendapatkan layanan penitipan anak tanpa biaya bila anak Anda masih di bawah usia sekolah. 

Penyedia layanan AMEP Anda akan mengatur penitipan anak sejauh 30 menit dari rumah Anda atau 

dari kelas AMEP. Hal ini tidak selalu memungkinkan. Penyedia layanan AMEP akan berusaha sebaik 

mungkin untuk menemukan tempat penitipan anak yang terdekat bagi Anda. 

Penyedia layanan AMEP akan mengatur penitipan anak bersamaan waktunya dengan dimulainya 

kursus AMEP Anda. Mereka juga akan berupaya mendapatkan layanan penitipan anak selagi Anda 

mengikuti kelas. Hal ini tidak selalu memungkinkan karena biasanya tempat penitipan anak masih 

terbatas dan banyak dibutuhkan. Kadang-kadang tempat penitipan yang Anda inginkan tidak segera 

tersedia atau mungkin mereka menawarkan penitipan anak paruh waktu saja selagi Anda menunggu 

ketersediaan mereka untuk hari-hari lainnya. 

Penitipan anak tanpa biaya hanya tersedia selagi Anda mengikuti kelas AMEP dan bukan untuk 

aktivitas di luar waktu kelas AMEP. Bila Anda tidak masuk kelas AMEP atau telah menyelesaikan 

pelajaran, Anda harus mengatur penitipan anak sendiri. Jika anak Anda tidak akan membutuhkan 

layanan penitipan selama beberapa waktu, Anda harus memberitahu penyedia layanan AMEP agar 

pemesanan atas nama anak Anda dapat diubah. 

Jika Anda tidak mengikuti banyak kelas AMEP , penyedia layanan bisa membatalkan layanan 

penitipan anak Anda. Tetapi setelah kembali mengikuti kelas AMEP, Anda akan mendapat layanan 

penitipan anak tanpa biaya. Tapi mungkin Anda perlu menunggu ketersediaan layanan tersebut . 

Ketika menilai kebutuhan Anda tentang penitipan anak, penyedia layanan AMEP dapat menawarkan 

berbagai pilihan agar Anda bisa sesegera mungkin mulai mengikuti pelajaran. Misalnya, Anda 

mungkin diminta:  

  belajar di pusat kemasyarakatan dengan fasilitas penitipan anak di lokasi 

  pergi ke tempat lebih jauh dari yang Anda inginkan 

  belajar bersama guru les di rumah atau belajar jarak jauh sampai tempat penitipan anak tersedia. 
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Jika pengaturan penitipan anak tidak memenuhi kebutuhan Anda, Anda harus membicarakannya 

dengan penyedia layanan AMEP.  

Untuk informasi lebih jauh tentang penitipan anak, harap berbicara dengan penyedia layanan AMEP. 


