
Fırsat eğitimle sağlanır 

AMEP hizmet sağlayıcınız, AMEP dersine gittiğiniz yer veya evinize en fazla 30 dakika uzaklıkta bir 

çocuk bakımı ayarlamaya çalışacaktır. Bu her zaman mümkün olmayabilir. AMEP hizmet sağlayıcıları, 

sizin için en yakın çocuk bakım merkezini bulmaya çaba harcayacaktır.  

AMEP hizmet sağlayacıları, çocuk bakımını sizin AMEP kursuna başlama saatinize uygun şekilde 

ayarlayacaktır. Hizmet sağlayıcılar, derste olduğunuz günlerde de çocuk bakımı ayarlamaya 

çalışacaktır. Çocuk bakım merkezleri sınırlı sayıda olduğu ve talep çok olduğu için bu bazen mümkün 

olmayabilir. Bazen de hemen yer bulunamayabilir, size ek günler ayarlanana kadar kısmi çocuk 

bakımı teklif edilebilir.  

Ücretsiz çocuk bakımı sadece AMEP sınıfında olduğunuz zamanları kapsar. AMEP sınıfında 

olmadığınız zamanlardaki aktiviteler için geçerli değildir. AMEP dersine katılmadığınızda veya dersiniz 

bitince, çocuğunuzun bakımı ayarlamasını kendiniz yapmalısınız. Eğer çocuk veya çocuklarınız 

herhangi bir süre için bakıma gitmeyecekse, AMEP hizmet sağlayıcısını mutlaka bilgilendirmelisiniz. 

Bu bildirim çocuğunuz için ayrılmış yerlerde düzeltme yapabilmek için gereklidir. 

Gitmediğiniz AMEP derslerinin sayısı artarsa, size hizmet sağlayan kuruluş çocuk bakımı için ayırdığı 

yerleri iptal edebilir. AMEP’e geri dönerseniz, ücretsiz çocuk bakımından tekrar yararlanabilirsiniz. 

Ancak yer bulmak için beklemeniz gerekebilir.  

AMEP hizmet sağlayıcınız çocuk bakım ihtiyacınızı değerlendirirken, eğitiminize bir an önce 

başlayabilmeniz için size bir dizi seçenek sunabilir. Örneğin sizden şunlar istenebilir:  

 içinde çocuk bakım merkezi de barındıran bir toplum merkezindeki derslere katılmanız  

 istemediğiniz kadar uzak bir yere gitmeniz   

Yetişkin Göçmenler için İngilizce 
Programı’nda (Adult Migrant 
English Program) çocuk bakımı 
Adult Migrant English Program (AMEP) derslerine katılmak için çocuk bakımına mı ihtiyacınız var? 

YGİP (AMEP) dersindeyken, okul çağına gelmemiş çocuklarınız için ücretsiz çocuk bakımından 

yararlanabilirsiniz.  
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 çocuk bakımı için bir merkez ayarlanana kadar eve gelecek öğretmenle veya uzaktan eğitim 

yoluyla çalışmanız.  

Eğer ayarlanan çocuk bakım olanakları sizin ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa, bunu AMEP hizmet 

sağlayıcısıyla tartışmalısınız.  

Çocuk bakımı konusunda daha fazla bilgi için lütfen AMEP hizmet sağlayıcınızla konuşun. 


