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FAMILY DAY CARE EDUCATOR መሳሪያ:

መብቶችዎ እና ግዴታዎችዎ

የአውስትራሊያ መንግሥት በ Family Assistance Law (የቤተሰብ
ድጋፍ ህግ) መሠረት የልጆች እንክብካቤ ሰጪዎችን እና
አገልግሎቶችን ያጸድቃል። ተቀባይነት ያገኘ አቅራቢ አንድ ወይም
ከዚያ በላይ አገልግሎቶችን ለማካሄድ ፍቃዱን ይይዛል።
እንዳስተማሪ፣ በ Family Day Care አገልግሎት ውስጥ ነዎት
- እርስዎ አገልግሎት የሚሰጡት ይህንን አገልግሎት ወክለው
ነው። የአውስትራሊያ መንግሥት የልጆች ተንከባካቢዎችን እና
የሚያካሂዷቸውን አገልግሎቶች በሁለቱም በትምህርትና እንክብካቤ
አገልግሎቶች ሕግ እና በቤተሰብ እርዳታዎች ህግ ሥር ያጸድቃል።
ብሔራዊ ሕግ እንዲሁም የቤተሰብ ድጋፍ ሕግ ሁለቱም Family Day
Care እና ብቁ ለሆኑ ቤተሰቦች ከአውስትራሊያ መንግሥት ሊያገኙ
የሚችሏቸውን ድጎማዎች እንደሚያስተዳድሩ መገንዘብዎ አስፈላጊ
ነው።
እርስዎ እና የ Family Day Care አገልግሎትዎ የቤተሰብ ድጋፍ
አገልግሎት ህግ ጥሰት ላይ እንዳልሆናችሁ ለማረጋገጥ ሟሟላት
የሚያስፈልግዎ ጠቃሚ መስፈርቶች አሉ። ይህም ብሄራዊ የቤተሰብ
ድጋፍ ህግ እና መመሪያን ማክበርን ያካትታል። አገልግሎቱ እነዚህን
ህጎች ይረዱ ዘንድ ድጋፍ ሊያደርግ ያስፈልጋል።

የመድን ዋስትና ሊኖርዎ ይገባል
ቢያንስ ለ Family Day Care ቤትዎ ቢያንስ የ 10 ሚሊዮን ዶላር
የህዝብ ሃላፊነት የመድን ዋስትና ሊኖርዎ የሚገባ ሲሆን የመድን
ዋስትና ፖሊሲዎ ወቅታዊ መሆኑን ያረጋግጡ።

ትክክለኛው ሰው ሊሆኑ ይገባል
እንዳስተማሪ የልጆች እንክብካቤ አገልግሎት ለመስጠት ብቁ ሊሆኑ
ያስፈልጋል። ወቅታዊ የፖሊስ ማረጋገጫ እና ከልጆች ጋር ለመስራት
ተስማሚነት ማጋገጫ ወይም ተመሳሳይ የሆነ የአገልግሎት ስራ
መስራት ፈቃድ ሊኖርዎ ይገባል። የእርስዎ አገልግሎት በትምህርት
እና ስልጠና መምሪያ የተጠየቀ ከሆነ በማንኛውም ጊዜ የእነዚህን
ምርመራዎች በጽሑፍ የሰፈረ መዝገብ ማቅረብ መቻል አለበት።
ማጭበርበር፣ ሐቀኝነት የጎደለው ድርጊት ወይም ቸልተኛነትን
የሚመለከቱ ጉዳዮች እርስዎ ተስማሚ ሰው መሆንዎ እና
አለመሆንዎ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ። ብሄራዊ ደንቦች
በተጨማሪም ከርስዎ ጋር በሚኖሩ ሌሎች አዋቂ ሰዎችም ላይ
ተፈጻሚነት አላቸው። ለምሳሌ፡- አዲስ አዋቂ ከርስዎ ጋር መኖር
ከጀመረ ለአገልግሎት አቅራቢዎ መንገር አለብዎ። ተቀባይነት ያገኘው
አቅራቢ በቤትዎ ውስጥ ያሉ አዋቂዎች በሙሉ ከልጆች ጋር አብረው
ለመሆን ብቁ እና አግባብነት ያላቸው ሰዎች መሆናቸውን ማረጋገጥ
ይኖርበታል። አንድን ልጅ ወይም ልጆችን ብቻቸውን ከጎብኚዎች ጋር
መተው የለብዎትም።

ብቃት ሊኖርዎ ይገባል
ብቃት ለማግኘት እየሰሩ ወይም ወይም ብቃት ያለዎት መሆን
ያስፈልጋል - ደረጃ III የትምህርት እና አገልግሎት እንክብካቤ
የምስክር ወረቀት። ይህ ብቃት የእንክብካቤ እና ትምህርት አሰጣጥ

ክህሎትዎን ለማሳደግ የሚረዳ ነው። ይህንን ደረጃ III ሰርተፍኬት
በ TAFE ኮሌጅ በኩል ወይም በተመዘገበ የስልጠና ድርጅት በኩል
ሊያገኙት ይችላሉ። በተጨማሪም የመጀመሪያ ደረጃ እርዳታ መስጠት
ብቃትም ያስፈልግዎታል ይህም CPR ሰርተፊኬት እና ስልጠና በአስም
እና አናፊላክሲስ ላይ ስልጠና ያስፈልግዎታል።

በ PRODA ውስጥ መመዝገብ አለብዎት
በተጨማሪም ለቤተሰብዎ ለሚያቀርቧቸው እንክብካቤዎች Child Care
Subsidy (የልጆች እንክብካቤ ድጎማ) ይከፈል ዘንድ በ Provider
Digital Access (PRODA፣ የአቅራቢ የዲጂታል መዳረሻ) መለያ
መመዝገብ እና እንዲሁም ከአቅራቢ ጋር መተሳሰር አለብዎት።
በ PRODA ከተመዘገቡ እና ማንነትዎን ካረጋገጡ በኋላ የምዝገባ
ባለስልጣን (RA) ቁጥርን ይቀበላሉ። ይህንን ቁጥር ለ Family Day Care
አቅራቢዎ መስጠት አለብዎ ይህም በ Child Care Subsidy System
ውስጥ ከ Family Day Care አገልግሎታቸው ጋር እርስዎን ለማስተሳሰር
ስለሚፈልጉት ነው:: አስተማሪው ከ PRODA ጋር ማንነቱን
ካላረጋገጠ እና የ RA ቁጥሩን ለ Family Day Care አቅራቢ ባላቀረበበት
ሁኔታ Child Care Subsidy (የልጆች እንክብካቤ ድጎማ) ክፍያዎችን
መፈጸም የማይቻል መሆኑን ማወቅ አለብዎት።
ምዝገባዎን እንዴት እንደሚያጠናቅቁ የሚገልጹ ዝርዝሮች በ
www.education.gov.au/becoming-child-care-subsidyapproved-child-care-service ላይ ይገኛሉ።

ጥራት ያለው አገልግሎት ማቅረብ ይኖርብዎታል
እንዳስተማሪ፣ ብሄራዊውን የጥራት መስፈርት ሊያሟሉ ይገባል ይህም
ለትምህርት እና እንክብካቤ አገልግሎት ሲሆን ፈቃድ ያለውን የቅድመ
ትምህርት መመሪያ እና የትምህርት ተሞክሮ ጥቅም ላይ በማዋል ነው።

ውስን ቁጥር ላላቸው ተማሪዎች ብቻ ነው እንክብካቤን
ለመስጠት የሚችሉት
በአንድ ጊዜ እስከ ሰባት ለሚሆኑ ተማሪዎች ብቻ ነው አገልግሎት
ለመስጠት የሚችሉት (ይህም እድሜያቸው 13 አመት ወይም ከዚያ
በታች የሆኑ እና የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የማይከታተሉ) በቅድመ
ትምህርት እድሜ ወይም ከዚያ በታች ያሉ ልጆች ቁጥር ከአራት
ሳይበልጥ ማለት ነው።
ለየሁለት ሳምንቱ ከሚንከባከቧቸው ልጆች ከእርስዎ ጋር ዝምድና
ያላቸው ከ 50% በታች መሆናቸውን ማረጋገጥ አለብዎት።

ክፍያዎችን መወሰን ያለበት የእርሶ አገልግሎት ነው
ክፍያዎችን መወሰን እና የክፍያ መጠንን መወሰን የእርሶ አገልግሎት
ሃላፊነት ነው።
የሚከፈልዎ በዚህ አገልግሎት ነው፣ እናም ለሚያገኙት አገልግሎት
ቤተሰቦች ክፍያ ይከፍላሉ። የእርስዎ ክፍያ በእርስዎ እና በአገልግሎትዎ
መካከል በሚደረግ የጽሁፍ ስምምነት ይወሰናል።
ቤተሰቦች ክፍያ የሚያደርጉት ለእርስዎ በግል ሳይሆን ለአገልግሎቱ
እንደሆነ መረዳትዎ ወሳኝ ነው። በርካታ አስተማሪዎች ከቤተሰቦች
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ክፍያን የሚሰበስቡ ሲሆን፣ ነገር ግን ክፍያው የሚቀበሉት አገልግሎቱን
ወክለው ነው።
ምንም እንኳን አገልግሎቱ ከአገልግሎት እንደሚያገኙት ክፍያ ሆኖ
እንዲቆይ ሊያደርግልዎት የሚችል ቢሆንም፣

አገልግሎትዎ መግለጫን እና ደረሰኝ ሊሰጥ ያስፈልጋል
አገልግሎትዎ ለቤተቦች መግለጫን ቢያንስ በየሁለት ሳምንቱ ማቅረብ
ይኖርበታል። ይህ መግለጫ ምን ምን አገልግሎት እንደተሰጠ እና ምን
ያክል ክፍያ እንደተደረገ እና የተከፈለውን የልጆች አገልግሎት ድጎማ
ወይም ተጨማሪ የልጆች አንክብካቤ ድጎማ ያሳውቃቸዋል።
እንዳስተማሪ፣ ከቤተሰቦች ክፍያ በሚቀበሉበት ወቅት ደረሰኝ መስጠት
ጥሩ የሆነ ልምድ ነው። ለአገልግሎትዎ እያንዳንዱን የደረሰኝ ግልባጭ
ሊያሳዩ ያስፈልጋል። ደረሰኞች ለአገልግሎትዎ ትክክለኛው ክፍያ
በመደረግ ላይ እንደሆነ ሊያሳዩ ያስፈልጋል።
ቤተሰቦች ለአቅራቢው በተከፈለው ክፍያ እና በልጆች እንክብካቤ
ድጎማ መጠን መካከል ያለውን ልዩነት በመክፈል ለልጃቸው እንክብካቤ
ክፍያዎች ተባባሪ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ለልጆች እንክብካቤ ድጎማ
ብቁ ለመሆን፣ ወላጆች ከልጆች እንክብካቤ አቅራቢው ጋር በሚደረግ
የጽሁፍ የማክበሪያ ዝግጅት (Complying Written Arrangement) ላይ
በመመስረት የህፃን እንክብካቤ ክፍያዎችን መክፈል አለባቸው።

የቤተሰብ ማህደሮችን መከላከል ይኖርብዎታል
በቤተሰብ ድጋፍ ህግ መሰረት እስካልተጠየቀ ድረስ ስለ ሌሎች ቤተሰቦች
ያለው መረጃ ለማንም ሊሰጥ አይገባም። ያለፈቃድ መረጃን መልቀቅ
ወይም መጠቀም ቅጣት ሊያስከትል ይችላል።

ትክክለኛ የሆነ የመገኘት ሪፖርት እና ቅጂን ለአገልግሎቱ
ሊሰጡ ያስፈልጋል
እንዳስተማሪ፣ በእያንዳንዱ ሳምንት የሚሰጡትን አገልግሎት
በተመለከተ ትክክለኛ የመገኘት መረጃን ሊሰጡ ይገባል። ይህም ማለት
የመገኘት ሪፖርትን ማስገባት ያለብዎ ተማሪው በትክክል ተገኝቶ የሆነ
እንደሆነ ብቻ ነው። አለመገኘትን ሪፖርት ማድረግ ይችላሉ፣ ይህ ግን
ተማሪው በእንክብካቤ ውስጥ የሆነ እንደሆነ እና ቤተሰቡ ደግሞ ለዚያ
አገልግሎት ክፍያ ፈጽሞ የሆነ እንደሆነ ነው።
ለአገልግሎትዎ የተሳሳቱ የመገኘት ሪፖርቶችን ካቀረቡ፣ በኋላ ላይ
ሊከፈሉ የሚችሉ ዕዳዎችን በአገልግሎትዎ ወይም በቤተሰቦችዎ ላይ
ሊያስከትል ይችላል።

እንዳስተማሪ ምን መብት አለኝ?
የ Family Day Care አገልግሎትዎ ትክክለኛ እና ግብረገባዊ ልምዶችን
እንዳስተማሪ ሊሰጥዎ ያስፈልጋል።

ውጤታማ እና ሥነ-ምግባርን የተላበሱ አሰራሮች ለአሰተማሪዎች
ጊዜው የጠበቀ መረጃ እና ቀጣይነት ያለውን ትምህርት መስጠት፣
የቡድን ስራን ማበረታታት እና ቅንጅት ማድረግ እና የሙያ
መስፈርትን መከተል እና ሟሟላትን እና መመሪያን መከተልን
ሊያካትት ይገባል።

ጠቃሚ ነጥቦች
መ
 ንግስት በቤተሰብ ድጋፍ ህግ መሰረት Family Day Careን
በመጠቀም ብቁ ለሆኑ ቤተሰቦች የልጆች እንክብካቤ ድጎማ
እና ተጨማሪ የልጆች እንክብካቤ ድጎማ ያቀርባል።
አ
 ገልግሎትዎ በቤተሰብ ድጋፍ ሕግ እና በብሄራዊ ሕግ
መሰረት ህጋዊ ግዴታዎች አሉበት።
አስተማሪ ለመሆን ትክክለኛው ትምህርት ያስፈልግዎታል
እንዲሁም በስራ ላይ እንዲውሉ የተፈቀደላቸውን
የትምህርት ማዕቀፎች በመጠቀም ደህንነቱ አስተማማኝ በሆነ
ቦታ ውስጥ ጥራት ያለውን የእንክብካቤ እና የትምህርት
አገልግሎት መስጠት አለብዎ።
ለ
 ቤተሰብዎ ለሚያቀርቧቸው እንክብካቤዎች Child Care
Subsidy (የልጆች እንክብካቤ ድጎማ) ይከፈል ዘንድ በ
Provider Digital Access (PRODA፣ የአቅራቢ የዲጂታል
መዳረሻ) መለያ መመዝገብ እና እንዲሁም ከአቅራቢ ጋር
መተሳሰር አለብዎት።
በ
 አንድ ጊዜ እስከ ሰባት ለሚሆኑ ተማሪዎች ብቻ ነው
አገልግሎት ለመስጠት የሚችሉት (ይህም እድሜያቸው
13 አመት ወይም ከዚያ በታች የሆኑ እና የሁለተኛ ደረጃ
ት/ቤት የማይከታተሉ) በቅድመ ትምህርት እድሜ ወይም
ከዚያ በታች ያሉ ልጆች ቁጥር ከአራት ሳይበልጥ እንዲሁም
ከእርስዎ ጋር ዝምድና ያላቸው ከ 50% በታች በሆኑበት
ሁኔታ ማለት ነው።
የ Family Day Care አገልግሎትዎ ክፍያዎችን ይወስናል።
ከቤተሰቦች ክፍያዎችን ሊሰበስቡ ይችላሉ ነገር ግን ይህ
ለአገልግሎቱ የሚደረግ ክፍያ ነው - እርግጥ ነው አገልግሎቱ
ይህንን እንደ ክፍያዎ አካል እንዲይዙት ሊፈቅድ ይችላል።
ለ
 ቤተሰቦች ትክክለኛን የደረሰኝ አይነት መስጠት አስፈላጊ
የሆነ ነገር ሲሆን እነዚህ ለአገልገሎትዎ ምን ክፍያ
እንደተከፈለ በግልጽ ሊያሳዩ ያስፈልጋል።
የ
 ክፍያ ሂደትዎ በእርሶ እና በአገልግሎትዎ መካከል በጽሁፍ
ስምምነት ሊቀመጥ ያስፈልጋል።
አ
 ገልግሎትዎ መግለጫዎችን እና ደረሰኞችን ለቤተሰቦች
በየሁለት ሳምንቱ አንዴ ሊሰጥ ይገባል።
የ
 ተማሪዎችን መገኘት ትክክለኛ መረጃ ለአገልግሎትዎ
ሊሰጡ ያስፈልጋል። የእያንዳንዱን ተሳትፎ የሚያደርግ
ተማሪ ይህም በእንክብካቤ ላይ አለመገኘትን ጨምሮ ማለት
ነው ፈርመው ማስተላለፍ ያስፈልግዎታል።
ለ
 አገልግሎትዎ የተሳሳተ የመገኘት መግለጫ የሚያስተላልፉ
እንደሆነ፣ ህግን በመጣስ ላይ ነዎት።
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This brochure has been produced in 11
languages: Amharic, Arabic, Assyrian, Dari,
Dinka, French, Hazaragi, Nuer, Somali,
Sudanese, and Swahili. To find the brochure
in your language please go to www.
fdcsupport.org.au

መረጃ የማግኘት
እንዳስተማሪ፣ ትክክለኛ እና ጊዜውን የጠበቀ
መረጃ ሊያገኙ ያስፈልጋል፣ በተለይም
የስራ ሁኔታዎ ላይ ተጽእኖ በሚያደርጉ
ጉዳዮች ላይ። አገልግሎትዎ ነገሮች እንዴት
እንደሚሰሩ እና ቀጣይነት ያለውን ልምድ
ለማሳወቅ ግልጽ የሆነ ፖሊሲ እና መመሪያ
ያስፈልገዋል።

ቀጣይነት ያለው ትምህርት
የአስተማሪውን እውቀት ማሳደግ እና
መጠበቅ የአስተማሪዎች፣ አስተባባሪዎች፣ እና
የልጆች እንክብካቤ አገልግሎት የጋራ ሀላፊነት
ነው። ሙያዊ እድገት ለማግኘት ይችሉ ዘንድ
የተሻለ አስተማሪ ይሆኑ ዘንድ እና መከተል
የሚያስፈልግዎትን ህግ እና መመሪያ ያውቁ
ዘንድ ቀጣይነት ያለው የሙያ ማጎልበቻ
እድል ሊያገኙ ይገባል።

ከሌላው ጋር ያለውን ግንኙነት እና ይህንን
አገልግሎት የሚጠቀሙ ቤተሰቦች እና
ልጆችን ጨምሮ ታሳቢ ሁኔታዎችን እና
የ Family Day Care እሴቶችዎን
የሚያሳውቅ ነው።
የ Family Day Care አገልግሎትዎ የልጆች
ደህንነት መመሪያ የሚያስፈልገው ሲሆን
ይህም በእርስዎ አገልግሎት ውስጥ የትኛው
ባህሪይ ትክክለኛ እንደሆነ ወይም እንዳልሆነ
እርግጠኛ አለመሆንን ለማስወገድ ነው።
እንደ Family Day Care አስተማሪ በሙያ
ደረጃዎች ችግር ካጋጠምዎት ወይም
Family Day Care አገልግሎትዎ በትክክል
አልተከፈለኝም ብለው ካመኑ ይህንን
ከአገልግሎትዎ ጋር መወያየት አለብዎ።

ሙያዊ መስፈርት እና የባህሪ
መስፈርት
አገልግሎትዎ፣ አስተማሪዎች እና ሰራተኛዎች
ሥነ ምግባርን የተላበሱ አሰራሮችን እና
ሙያዊ መስፈርቶችን ጥቅም ላይ ሊያውሉ
ያስፈልጋል ይህም ውሳኔ መስጠት ላይ ምሪት
ለመስጠት እና አገልግሎት ላይ ይለማመዱት
ዘንድ ነው። የባህሪ መስፈርት ማለት አንዱ

የበለጠ ይወቁ
የሕፃናት እንክብካቤ አገልግሎት ሰጪ የመመሪያ መጽሀፍ ለቅድመ ትምህርት እና
የሕፃናት እንክብካቤ አገልግሎት ሰጪዎች በጣም አስፈላጊ ምንጭ ሲሆን በ
www.education.gov.au/child-care-provider-handbook-0 ላይ
ማግኘት ይችላሉ።
ወደሚከተለው ድረገጽ በመሄድ ተጨማሪ ይወቁ፡
• www.education.gov.au/compliance
• www.education.gov.au/child-care-providers
• www.fdcsupport.org.au
• www.fdca.com.au
• www.acecqa.gov.au
ወይም ወደ Family Day Care አገልግሎት ድረገጽ ወይም ሌላ መረጃ መስጫን
ማለትም እንደ መጽሀፍት አይነትን ይመልከቱ።
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Amharic

www.fdcsupport.org.au.

Arabic

 يُرجى تصفح موقع الويب،إليجاد الكتيب بلغتك

Assyrian

ܵ ܚܘ ̇ܗ �ܲܐ ܵܝܐ ܟܘܼ ܵܪ
ܲ�
ܿ ܼܠܡܫܟ݂ ܘ
ܵ  ܐܸܢ ܵܒ،ܣܬܐ ܒܠ ܹܵܫ ܵܢܘܟ݂ ܿܘܢ
ܣܡܐ
ܵ ܠܫ
ܿ ܵܠܘܟ݂ ܿܘܢ ݇ܪ
ܵ ܚܘܫܘܼ ܢ
ܘܦܐ

.www.fdcsupport.org.au

.www.fdcsupport.org.au

Dari

Dinka

 لطفا ً به،برای دریافت جزوه به زبان خودتان
www.fdcsupport.org.au ویبسایت
.مراجعه کنید
Të kɔɔr yin kitap në thoŋdu kitam tɔ̈
wëlthin ke yin lɔ në
www.fdcsupport.org.au.

French

Pour trouver la brochure dans
votre langue, veuillez visiter
le site www.fdcsupport.org.au.

Nuer

Kɛ ɣöö bi ŋäc jiek rɛy warɛgakä/ kiɛ
majalɛ kɛ thuok du, göa ɛ ɛn ɣöö bi
wä kä www.fdcsupport.org.au.

Hazaragi
Somali

Sudanese
Swahili

 لطفا ً به،برای دریافت این بروشور به زبان خود تان
www.fdcsupport.org.au ویب سایت
.مراجعه کنید

Si aad ugu heshid buugyaraha
luuqadaada fadlan booqo
www.fdcsupport.org.au.

 الرجاء تصفح موقع،إليجاد الكتيب بلغتك
.www.fdcsupport.org.au

Ili kupata brosha hiyo kwa lugha
yako tafadhali tembelea tovuti
www.fdcsupport.org.au.

