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بستۀ معلوماتی معلم کودکستان خانوادگی

معلم کودکستان خانوادگی کی است ؟
معلم کودکستان خانوادگی عبارت از شخصی است که
تعلیمات تائید شدۀ دوران اولیۀ کودکی و مراقبت ها را به
کودکان( اکثراً اینها کودکانی اند که هنوز شامل مکتب نشده
اند) در خانۀ خود فراهم می سازد.
خدمات کودکستانهای خانوادگی برای بیشتر از  40سال در
استرالیا فعالیت داشته است .خانواده ها کودکان شانرا در
کودکستان های خانوادگی شامل ساخته تا آنها به وظایف،
درس یا آموزشهای شان رسیدگی نمایند.

معلمان کودکستان های خانوادگی تعلیمات تائید شدۀ
دوران اولیه کودکی و مراقبت از کودکان را در خانه
های شان فراهم می سازند
وظیفۀ معلم کودکستان خانوادگی میتواند عاید خوبی را به
بار آورد.شما در واقع رئیس خود می باشید در حالیکه
کودکان را در خانۀ تان مراقبت و تعلیم میدهید .شما همچنان
زمینه را برای خانواده های این کودکان مساعد می سازید تا
به وظایف یا درسهای شان رسیدگی نمایند.
شما بصفت معلم کودکستان خانوادگی مسئولیت الی هفت تن
کودک را به عهده گرفته میتوانید ( به شمول کودکان خودتان
که زیر  13سال قرار داشته باشند) و بیشتر از چهار کودکی
که در سن قبل از دورۀ مکتب یا پائین تر از آن قرار داشته
باشد.
مراقبت از کودکان یک وظیفه مهم است.شما میتوانید با فراهم
نمودن مراقبت های با کیفیت و تجربه های آموزشی در یک
ماحول مصئون ،در زندگی کودکان تغییر بیاورید.
معلمان کودکستان خانوادگی تنها با کودکان بازی نمی کنند.
آنها نحو آموزش کودکان را از طریق گزینه های بازی
حمایت مینمایند و در حالیکه کودکان را زیر مراقبت دارند،
مسئولیت صحت و رفاه آنها نیز به عهده آنها است.

معلم کودکستان خانوادگی از طریق خدمات کودکستان
های خانوادگی با خانواده ها در ارتباط هستند
از آنجاییکه مراقبت از کودکان یک وظیفۀ نهایت مهم است،
زمانی که شما بصفت معلم کودکستان خانوادگی ایفای وظیفه
مینمایید،باید ابتدا عضو مراقبت های تائید شدۀ خدمات
کودکستان ها باشید .بخش خدمات کودکستان های خانوادگی
حمایت و آموزش های الزم را برای شما فراهم خواهد ساخت
و خانواده ها را به شما معرفی خواهد کرد.همچنان آنها از
بابت اینکه شما کودکان را چگونه تعلیم نموده و مراقبت
مینمایید از فعالیت تان بررسی خواهند کرد.آنها فیس را از
والدین اخذ کرده و به شما خواهند پرداخت.همچنان آنها به
نمایندگی از خانواده های واجد شرایط،کمک پولی که از
سوی دولت استرالیا برای مراقبت از کودکان صورت
میگیرد ،را مدیریت میکنند.
شما اختیار دارید که در کدام کودکستان باید کودک تانرا ثبت
نام نمایید.این امر مهم است تا شما کودکستانی را انتخاب کنید
که مورد اعتماد تان باشد و به باور تان کار درست انجام
دهند.
خدمات کودکستان های خانوادگی معلمان را منحیث کارمندان
و یاهم بمثابۀ قراردادیان کوچک تجاری توظیف مینمایند.
پیشبرد کودکستانهای خانوادگی مانند این است که شما تجارت
کوچک را از خانۀ تان تنظیم و اداره کنید.
خدمات کودکستانهای خانوادگی باید اطمینان حاصل نمایند که
معلمان شان در مطابقت با پالیسی ها و طرزالعمل ها و قانون
مساعدت خانوادگی قرار دارند.

دولت برای خانواده های که از خدمات کودکستان
های تائید شده استفاده میکنند ،کمک پولی انجام
میدهد
دولت استرالیا برای خانواده های واجد شرایط که از خدمات
تائید شدۀ کودکستان ها استفاده میکنند مساعدت پولی مینماید
تا آنها را در کاهش هزینه های خدمات این مراکز کمک
نموده باشند .شما منحیث معلم کودکستان خانوادگی باید
حاضری دقیق هر کودک را نزد خود نگهداری نمایید تا از
این جهت شما و بخش خدمات کودکستان های خانوادگی
قانون مساعدت خانوادگی را رعایت نموده باشید.
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برای تعلیمات و خدمات مراقبتی معیار ملی کیفیت
وجود دارد
از آنجاییکه این امر مهم است تا کودکان بهترین آموزش و
مراقبت ممکنه را بدست آورند ،در این خصوص سیستمی
وجود دارد که ذریعۀ آن اطمینان حاصل میشود تا بسیاری از
خدمات آموزشی و مراقبتی منجمله کودکستانها در راستای
بهبود کیفیت تعلیمات و خدمات کودکستانها کار نمایند .معیار
حداقل وجود دارد که باید همه بخش های خدماتی در برآوردن
آن سعی و تالش نمایند -این معیار عبارت از معیار ملی
کیفیت برای تعلیمات و خدمات مراقبتی می باشد.
معیار ملی کیفیت ،معلمان را در تفهیم اینکه چگونه بهترین
تعلیمات و مراقبت ها را در بهترین ماحول ممکنه فراهم
سازند کمک میکند تا از این جهت انکشاف و فراگیری
کودکان را کمک نموده باشند.

نکات مهم
معلمان کودکستان تعلیمات و مراقبت های تائید شدۀ دوران اولیه
کودکی را برای کودکان در خانه های خود معلمان فراهم می
سازند.
معلمان با بخش خدماتی کودکستانهای تائید شده ثبت بوده و تحت
نظارت و حمایت آنها کار میکنند.
معلمان کودکستانها در بخش خدمات کودکستانها بمثابۀ کارمندان
رسمی یا قراردادیان تجارت کوچک کار میکنند.
دولت استرالیا کمک های پولی را برای خانواده های واجد
شرایط بخاطر پرداخت فیس کودکستانهای تائید شده می پردازند.
خدمات کودکستانهای خانوادگی برای خانواده های که گزینه
کمک دولتی را انتخاب میکنند باید فیس را کاهش دهد.
معلم بودن یک وظیفۀ ارزشمند است .شما با فراهم آوری
خدمات مراقبتی با کیفیت و تجارب آموزشی در ماحول مصئون
برای کودکان در واقعیت باعث ایجاد تغییرات در زندگی آنها
میشوید.
از کودکستانهای خانوادگی نظارت بیشتر صورت میگیرد-
معلمان و بخش های خدماتی باید بمنظور تامین شفافیت در
کمک های مالی دولت استرالیا و حصول اطمینان از اینکه از
کودکان در یک ماحول مصئون مراقبت درست صورت
میگیرد ،یک رشته قوانین و مقررات را برآورده سازند.
زمانی که شما شغل معلمی کودکستان را به عهده میگیرد ،این
امر مهم است تا شما این مسئولیت بزرگ را که عهده دار
میشوید درک نمایید .شما باید جوانب مالی و حقوقی آنرا مدنظر
گیرید-هرگاه در رابطه به اینکه بخش خدمات کودکستانها از
شما چه توقعاتی دارد سوالی داشته باشید ،لطفا ً بپرسید.
هرگاه فکر میکنید کسی از شما خواسته تا باعث تقلب یا مورد
غیر قانونی شوید ،میتوانید به شماره تلیفون 1800 664 231
به تماس شده و یا هم با ایمیل آدرس
 tipoffline@education.gov.auتماس برقرار سازید.
برای اینکه اطمینان کامل داشته باشید که از شما بمثابۀ معلم
کودکستان خانوادگی حمایت خوبتر صورت میگیرد باید
عضویت بخش خدماتی کودکستانهای خانوادگی را که مورد
اعتماد تان باشد و بتواند از شما حمایت نماید ،حاصل نمایید.
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پرسشهای معمول
آیا من به درجۀ تحصیلی نیاز دارم؟

شما باید درجه تحصیلی داشته باشید و یاهم
بخاطر کسب آن مصروف درس باشید-
تصدیقنامۀ تائید شده  IIIرا در بخش تعلیمات و
خدمات مراقبتی اخذ نموده و یاهم در راستای
کسب آن کار نمایید.این تصدیقنامه را که شما
میتوانید از طریق کالیج  TAFEیا سازمان ثبت
شدۀ آموزشی بدست آورید شما را در بهبود
مهارت های تان بخاطر فراهم آوری خدمات

مراقبتی و آموزشی برای کودکان کمک میکند.

دیگر کدام موارد را باید برآورده
بسازم؟
شما باید موارد زیر را نیز برآورده سازید:
داشتن تصدیق معتبر بخاطر کار با کودکان
		ثبت در خدمات کودکستان خانوادگی .آنها از
شما حمایت خواهند کرد و از خدمات مراقبتی
که شما به کودکان فراهم می سازید نظارت
خواهند کرد.
		در کمک های اولیه دارای درجه تحصیلی
باشید ( بشمول داشتن تصدیقنامه  CPRو
آموزش در مدیریت اضطراری تنگی نفس و
انا فیالکسی ( شوک حساسیت).
		داشتن بیمۀ مسئولیت عامه
		شرکت در ورکشاپ های آموزشی و انکشاف
مسلکی
		با استفاده از نصاب درسی منظور شده ،کار
با کودکان به روشی که در معیار ملی کیفیت
برای تعلیمات و مراقبت ها ذکر گردیده است.
حصول اطمینان از اینکه شما قانون و
مقررات داخلی را پیگیری نمایید و در
مطابقت با قانون مساعدت های خانوادگی
قرار داشته باشید.

چه مقدار پولی را من کمایی خواهم
کرد؟
خدمات کودکستانهای خانوادگی فیس کودکستان
را خودشان تعیین میکنند .این پول معادل به یا
نظر به آنچه معلمان کودکستان های دیگر بدست
می آورند نسبتا ً بیشتر می باشد.

آیا من باید خانۀ شخصی داشته باشم؟
نخیر.همینکه بتوانید کودکان را در خانۀ تان
بگونۀ مصئون مراقبت کنید و برای شان جای
کافی داشته باشید ،فرق نمیکند که آیا خانه از

خودتان است و یاهم آنرا به کرایه گرفته اید.اما
باید در این خصوص با مرجعی که این خانه را
برای تان به کرایه داده بتماس شوید که آیا اجازۀ
چنین کار را برای تان میدهد یا خیر.

به چه تعداد کودکان را میتوانم
مراقبت کنم؟

تعداد کودکانی را که شما میتوانید در کودکستان
تان مراقبت نمایید قبالً نظر به قانون مشخص
شده اند .در حال حاضر ،شما از هفت کودک
میتوانید مراقبت نمایید ( به شمول کودکان
خودتان که زیر سن  13قرار داشته باشند) و
تعداد کودکانی که دارای سنین قبل از دورۀ
مکتب یا پائین تر از آن هستند باید از چهار نفر
بیشتر نباشند.

قوانین و مقرراتی که کودکستان
های خانوادگی را تحت پوشش قرار
داده اند کدام ها اند؟
قوانین متعدد بخاطر نظارت بر خدمات
کودکستانهای خانوادگی و چگونگی فعالیت
معلمین وجود دارند .مهمترین این قوانین
عبارتند از:

قانون ملی خدمات تعلیمات و مراقبت:
www.acecqa.gov.au/national-law
مقررات ملی خدمات تعلیمات و مراقبت
www.acecqa.gov.au/nationalregulations
قانون مساعدت خانوادگی
www.education.gov.au/familyassistance-law

کسب معلومات بیشتر
آیا عالقمند هستید؟ با مراجعه به ویبسایت های زیر معلومات بیشتر را دریافت نمایید:
www.education.gov.au/family-day-care
www.fdcsupport.org.au
www.fdca.com.au
www.acecqa.gov.au

		
		
		
		

و یاهم میتوانید به بخش خدماتی کودکستانهای خانوادگی در نزدیکی محل تان مراجعه نمایید
(برای دریافت نزدیکترین بخش خدماتی ،به ویبسایت  www.fdca.com.auرفته و روی
دکمۀ ‘( ’find childcareدریافت کودکستانها) کلیک کنید.
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