
مواقع ذریعے کے سیکھنے   

فاصلے پر بچوں کی دیکھ بھال کا انتظام  تک کےمنٹ  30کالس سے  AMEPروس پرووائیڈر آپ کے گھر یاس  AMEPآپ کا

آپ کیلئے نزدیک ترین دیکھ بھال کا انتظام   سروس پرووائیڈر AMEPکرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا۔ 

  تالش کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔

AMEP  ےدیکھ بھال کا ایسا انتظام کرے گا جو آپ کبچوں کی سروس پرووائیڈرAMEP  کے مطابق ہو۔   کے آغاز کورس

وه ان دنوں کیلئے بھی دیکھ بھال یقینی بنانے کی کوشش کرے گا جن دنوں میں آپ کالس لیتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ ممکن 

 سیٹیں محدود ہوتی ہیں اور بہت سے لوگ یہ سیٹیں لینا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھار کیونکہ دیکھ بھال کیلئے بالعموم نہیں ہوتا 

ہونے کا انتظار  ہیاماتا ہے اور اس دوران آپ مزید دن یں ملتا یا آپ کو جزوی داخلہ پیش کیا جفوری طور پر داخلہ نہ

  کرتے ہیں۔

کالس کے  AMEPکالس میں حاضر ہوں۔ آپ کی  AMEPمفت دیکھ بھال صرف اس وقت کیلئے فراہم کی جاتی ہے جب آپ  

کالس میں نہ ہوں، یا آپ کی پڑھائی کا وقت ختم ہو  AMEPاوقات کے عالوه  سرگرمیوں کیلئے دستیاب نہیں ہے۔ جب آپ 

چکا ہو تو آپ کو خود بچے کی دیکھ بھال کا انتظام کرنا ہو گا۔ اگر آپ کا بچہ یا بچے کچھ وقت کیلئے دیکھ بھال کے انتظام 

آپ کے ے کہ ۔ اس کی وجہ یہ ہںه کریسروس پرووائیڈر کو آگا AMEPمیں نہیں آئیں گے تو یہ اہم ہے کہ آپ  اپنے 

  کرائی گئی بکنگ کو تبدیل کیا جا سکے۔ کیلئے بچوں 

سوں سے غیر حاضر رہے تو سروس پرووائیڈر  دیکھ بھال میں آپ کے بچے کا داخلہ منسوخ الک AMEPاگر آپ بہت سی 

بچے کی  ۔ تاہم آپ کواره مفت دیکھ بھال مہیا ہو جاۓ گیمیں واپس آ جائیں تو آپ کو دوب AMEPکر سکتا ہے۔ تاہم اگر آپ 

  دیکھ بھال کیلئے دوباره سیٹ ملنے کا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔

   

  
(Adult  بالغ تارکین وطن کیلئے انگلش پروگرام 

 (Migrant English Program میں چھوٹے 
 بچوں کی دیکھ بھال  

 کیا آپ کو Adult Migrant English Program, AMEP کی کالسوں میں حاضر ہو پانے کیلئے بچوں کی دیکھ بھال کا 
انتظام درکار ہے؟ جب آپ AMEP کالس میں ہوں، آپ کے ان بچوں کیلئے  مفت دیکھ بھال دستیاب ہوتی ہے جو سکول 

 جانے کی عمر کو نہ پہنچے ہوں۔  



 بالغ تارکین وطن کیلئے انگلش پروگرام میں بچوں کی دیکھ بھال

2 

  

سروس پرووائیڈر آپ کو کئی مختلف مواقع پیش کر  AMEPبچوں کی دیکھ بھال کیلئے آپ کی ضرورت کو جانچتے ہوۓ 

 سکتا ہے تاکہ آپ جلد از جلد اپنی پڑھائی شروع کر سکیں۔ مثال کے طور پر آپ سے کہا جا سکتا ہے کہ: 

 آپ کسی کمیونٹی سنٹر میں پڑھیں جہاں سنٹر میں ہی بچوں کی دیکھ بھال کا انتظام ہو 

 آپ اپنی خواہش سے زیاده فاصلے پر جائیں 

 چوں کی دیکھ بھال میں داخلہ مہیا ہونے تک ہوم ٹیوٹر یا فاصالتی تعلیم کے ذریعے پڑھیں جتنا فاصلہ ب  

سروس پرووائیڈر سے اس   AMEPاگر بچوں کی دیکھ بھال کا انتظام آپ کی ضروریات پوری نہ کرتا ہو تو آپ کو اپنے

  بارے میں بات کرنی چاہیئے۔

 سروس پرووائیڈر سے بات کریں۔  AMEPمات کیلئے اپنےبچوں کی دیکھ بھال کیلئے مزید معلو


