ਅਡਲਟ ਮਾਈਗਟ ਇੰਗਿਲ ਪੋਗਰਾਮ (Adult
Migrant English Program) ਿਵੱ ਚ ਬਾਲ-ਸੰ ਭਾਲ
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ Adult Migrant English Program (AMEP) ਦੀਆਂ ਕਲਾਸ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ? ਜਦ ਤੁਸ ਿਕਸੇ AMEP ਕਲਾਸ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਖਭਾਲ ਉਹਨ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਜੋ
ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਤ ਘੱ ਟ ਹਨ I
ਤੁਹਾਡਾ AMEP ਸੇਵਾ ਪਦਾਤਾ ਉਹ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਦਰ ਦਾ ਪਬੰ ਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ

ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜ AMEP ਕਲਾਸ

ਤ 30 ਿਮੰ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੈ I ਇਹ ਹਮੇ ਾ ਸੰ ਭਵ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦ I AMEP ਸੇਵਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤ ਨੜੇ
ਦੀ ਬਾਲ ਸੰ ਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿ

ਕਰਨਗੇ I

AMEP ਸੇਵਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਬੱ ਚਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਦਰ ਦਾ ਪਬੰ ਧ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ AMEP ਕੋਰਸ ਦੀ ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ
ਮੇਲ ਖ ਦੇ ਹਨ I ਉਹ ਕਲਾਸ ਿਵਚਲੇ ਿਦਨ ਲਈ ਬੱ ਚਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਦਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਿ

ਕਰਨਗੇ I ਕਦੇ-ਕਦੇ

ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਿਕ ਿਕ ਬਾਲ ਸੰ ਭਾਲ ਥ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚ ਮੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ I ਕਈ ਵਾਰੀ,
ਥਾਵ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱ ਝ ਕੁ ਬੱ ਚਾ ਸੰ ਭਾਲ ਿਦਨ ਦੀ ਪੇ ਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱ ਕ
ਤੁਸ ਵਾਧੂ ਿਦਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ I
ਮੁਫ਼ਤ ਬਾਲ ਸੰ ਭਾਲ ਿਸਰਫ ਉਦ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸ ਿਕਸੇ AMEP ਕਲਾਸ ਿਵੱ ਚ ਜ ਦੇ ਹੋ I ਇਹ ਉਹਨ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬੱ ਧ ਨਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ AMEP ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਮ ਤ ਬਾਹਰ ਹਨ I ਜਦ ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਅਮੇਪ ਕਲਾਸ ਿਵਚ
ਨਹ ਜ ਦੇ, ਜ ਜੇ ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਿਟਊ ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਸੰ ਭਾਲ ਪਬੰ ਧ ਕਰਨ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ I ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਜ ਬੱ ਚੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ ਆਪਣੇ AMEP ਪਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ I ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਿਕੰ ਗ ਨੂੰ ਲੋ ੜ
ਮੁਤਾਬਕ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ I

ਿਸੱ ਖਣ ਦੁ ਆ ਰਾ ਮੌ ਕ ਾ

Adult Migrant English Program ਿਵੱ ਚ ਬਾਲ-ਸੰ ਭਾਲ
ਜੇ ਤੁਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ AMEP ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਖੁੰ ਝਾ ਦੇ ਹੋ, ਤ ਸੇਵਾ ਪਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚਾ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਥ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ I
ਹਾਲ ਿਕ, ਜੇ ਤੁਸ AMEP 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਾਲ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਵੇਗੀ I ਹਾਲ ਿਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਥ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ I
ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮ, ਤੁਹਾਡਾ AMEP ਸੇਵਾ ਪਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਪੇ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ ਜੋ ਤੁਸ ਿਜੰ ਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੋ I ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:


ਇੱ ਕ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੱ ਚਾ ਸੰ ਭਾਲ ਸੁਿਵਧਾ ਵਾਲੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਟਰ 'ਤੇ ਪੜਨ ਲਈ



ਿਜੰ ਨ ਤੁਸ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਵੱ ਧ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ



ਿਕਸੇ ਘਰੇਲੂ ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਜ ਪੱ ਤਰ- ਿਵਹਾਰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੁਆਰਾ ਪੜਨ ਲਈ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚਾ ਸੰ ਭਾਲ ਸਥਾਨ
ਉਪਲੱਬਧ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ I

ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਲ ਸੰ ਭਾਲ ਪਬੰ ਧ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹ ਕਰਦਾ, ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ AMEP ਪਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱ ਲ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ I
ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ AMEP ਸੇਵਾ ਪਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ I

2

