
ਿਸੱਖਣ ਦੁਆਰਾ ਮੌਕਾ 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ Adult Migrant English Program (AMEP) ਦੀਆ ਂਕਲਾਸ� ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਬੱਚ ੇਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ ਜਦ� ਤੁਸ� ਿਕਸ ੇAMEP ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹ,ੋ ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਖਭਾਲ ਉਹਨ� ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹ ੈਜ ੋ

ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਤ� ਘੱਟ ਹਨ I 

ਤੁਹਾਡਾ AMEP ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾ ਉਹ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕ�ਦਰ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰੇਗਾ, ਜ ੋਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜ� AMEP ਕਲਾਸ 

ਤ� 30 ਿਮੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦ ੇਅੰਦਰ ਹੈ I ਇਹ ਹਮੇ�ਾ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹ ੋਸਕਦ I AMEP ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਸਭ ਤ� ਨ� ੜੇ 

ਦੀ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿ�� ਕਰਨਗ ੇI 

AMEP ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਬੱਚਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕ�ਦਰ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਗੇ, ਜ ੋਤੁਹਾਡ ੇAMEP ਕੋਰਸ ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ 

ਮੇਲ ਖ�ਦ ੇਹਨ I ਉਹ ਕਲਾਸ ਿਵਚਲੇ ਿਦਨ� ਲਈ ਬੱਚਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕ�ਦਰ ਨੰੂ ਰਾਖਵ� ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਿ�� ਕਰਨਗੇ I ਕਦ-ੇਕਦੇ 

ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹ ੋਸਕਦਾ ਿਕ�ਿਕ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਥ� ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ �ਚ ਮੰਗ ਿਵੱਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ I ਕਈ ਵਾਰੀ, 

ਥਾਵ� ਤੁਰੰਤ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹ� ਹ ੋਸਕਦੀਆ ਂਜ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁੱ ਝ ਕ ੁਬੱਚਾ ਸੰਭਾਲ ਿਦਨ� ਦੀ ਪੇ�ਕ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਜਦ� ਤੱਕ 

ਤੁਸ� ਵਾਧੂ ਿਦਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦ ੇਹੋ I 

ਮੁਫ਼ਤ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਿਸਰਫ ਉਦ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ ੈ ਜਦ� ਤੁਸ� ਿਕਸ ੇ AMEP ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਜ�ਦ ੇ ਹ ੋ I ਇਹ ਉਹਨ� 

ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਲਈ ਉਪਲਬੱਧ  ਨਹ� ਹ ੈਜ ੋਤੁਹਾਡੀ AMEP ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਮ� ਤ� ਬਾਹਰ ਹਨ I ਜਦ� ਤੁਸ� ਿਕਸ ੇਅਮੇਪ ਕਲਾਸ ਿਵਚ 

ਨਹ� ਜ�ਦ,ੇ ਜ� ਜ ੇਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਿਟਊ�ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹ,ੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਆਪਣ ੇਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ�  

ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ I ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜ� ਬੱਚ ੇਿਕਸ ੇਵੀ ਸਮ� ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਹ ੈਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣ ੇAMEP ਪ�ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰ ੋI ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹ ੈਿਕ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਿਕੰਗ ਨੰੂ ਲੋੜ 

ਮੁਤਾਬਕ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈI 
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ਜ ੇਤੁਸ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ AMEP ਕਲਾਸ� ਨੰੂ ਖੁੰ ਝਾ�ਦ ੇਹ,ੋ ਤ� ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਥ� ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈI 

ਹਾਲ�ਿਕ, ਜ ੇਤੁਸ� AMEP 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜ�ਦ ੇਹ,ੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਹੋਵੇਗੀ I ਹਾਲ�ਿਕ, ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਥ� ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪ ੈਸਕਦੀ ਹ ੈI 

ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆ ਂਲੋੜ� ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਦ ੇਸਮ�, ਤੁਹਾਡਾ AMEP ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਈ ਤਰ�� ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਪੇ� 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ� ਜ ੋਤੁਸ� ਿਜੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹ ੋਸਕ ੇਆਪਣੀ ਪੜ�ਾਈ �ੁਰੂ ਕਰ ਸਕ ੋI ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ 

 ਇੱਕ ਉਸ ੇਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੱਚਾ ਸੰਭਾਲ ਸੁਿਵਧਾ ਵਾਲੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸ�ਟਰ 'ਤੇ ਪੜ�ਨ ਲਈ  

 ਿਜੰਨ� � ਤੁਸ� ਪਸੰਦ ਕਰਦ ੇਹ ੋਉਸ ਨਾਲ� ਵੱਧ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ  

 ਿਕਸ ੇਘਰੇਲ ੂਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਜ� ਪੱਤਰ- ਿਵਹਾਰ ਿਸੱਿਖਆ ਦੁਆਰਾ ਪੜ�ਨ ਲਈ, ਜਦ� ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੰਭਾਲ ਸਥਾਨ 

ਉਪਲੱਬਧ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ I 

ਜ ੇਕੋਈ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਬੰਧ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰ ੇਆਪਣ ੇAMEP ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈI 

ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣ ੇAMEP ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ੋI 


