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منابع و مهارت های مربی مراقبت از کودکان در خانه:

احقوق و مسؤولیت های شما
دولت استرالیا ارایه کننده گان خدمات مراقبت کودکان را تحت قانون
مساعدت خانواده منظور می نماید .یک ارایه کننده منظور شده می تواند
مجوز بهره برداری از یک یا چند مورد خدماتی را داشته باشد.
به عنوان یک مربی ،شما با خدمات مراقبت از کودکان در خانه سروکار
دارید – مراقبت هایی که شما فراهم می کنید ،به نمایندگی از خدمات
مراقبت از کودکان می باشد .دولت استرالیا ارایه کننده گان خدمات مراقبت
کودکان و نیز خدماتی را که آنها ارائه می کنند تحت قانون آموزش و
خدمات مراقبتی و قانون مساعدت خانواده منظور می نماید.
مهم است بدانید که امور مراقبت از کودکان در خانه و سبسایدی هایی را
که فامیل های واجد شرایط از دولت استرالیا بدست می آورند به أساس
قانون ملی و قانون مساعدت خانواده تنظیم می گردد.
یک تعداد الزامات و شرایط مهمی وجود دارد که شما مکلف هستید آنها را
رعایت کنید تا اطمینان یافت که شما و خدمات مراقبت از کودکان در خانه
شما ،قانون مساعدت خانواده یا قانون و مقررات آموزش و خدمات مراقبتی
را نقض نمی کنید .اداره خدماتی شما باید در دانستن این قوانین به شما
کمک کند.

شما باید بیمه داشته باشید

بخش مدیریت عاجل نفس تنگی و اناپیالکیس.

شما باید در سیستم  PRODAثبت باشید

شما همچنان باید در سیستم حساب دسترسی دیجیتل ارایه کننده گان
( )PRODAنیز ثبت شوید و برای اینکه در برابر خدماتی که شما به
خانواده ها فراهم می سازید سبسایدی مراقبت کودکان دریافت کنید ،باید به
یک ارایه کننده نیز وصل گردید.
پس از اینکه شما در سیستم  PRODAثبت شوید و هویت تانرا تثبیت
سازید ،شماره اداره ثبت یا ( )RAرا دریافت خواهید کرد .شما باید این
شماره را به ارایه کننده مراقبت در خانه بدهید زیرا آنها به این شماره نیاز
خواهند داشت تا شما را به خدمات مراقبت از کودکان در خانه در سیستم
سبسایدی های مراقبت های کودکان وصل سازد .باید بدانید که هرگاه
معلمان هویت شانرا در سیستم  PRODAتثبیت نکرده باشند و شماره RA
را به ارایه کننده مراقبت از کودکان در خانه نداده باشد ،سبسایدی مراقبت
از کودکان در برابر خدمات مراقبتی به آنها پرداخت نخواهد شد.
معلومات الزم برای تکمیل پروسه ثبت نام را می توانید در ویب سایت

www.education.gov.au/becoming-child-care-subsidy .approved-child-care-serviceدریافت نمایید.

شما باید حد اقل بیمه مسؤولیت عامه  10میلیون دالر برای مسکن خدمات
مراقبت از کودکان در خانه داشته باشید و کسب اطمینان کنید که بیمه شما
به روز باشد.

شما باید خدمات با کیفیت مراقبت ارایه کنید

به عنوان یک مربی ،شما باید برای ارایه خدمات مراقبت از کودکان
شخص مناسب باشید .شما باید سند کنونی بررسی خودتان از سوی پولیس
و بررسی کنونی کار کردن با کودکان ،یا متبادل آن را داشته باشید .اداره
خدماتی شما باید بتواند فهرست تحریری آن بررسی ها را در هر زمان که
وزارت تعلیم و تربیه درخواست نمود اراپه نماید.
موارد مشمول تقلب ،دروغ یا غفلت واجد شرایط بودن شما را متاثر می
سازد .مقررات ملی همچنان باالی بزرگساالن دیگری که با شما زندگی می
کنند ،نیز تطبیق می شود ،به گونه ی مثال زمانی که یک بزرگسال نو به
خانه تان بصورت دایمی می آید شما باید ارایه کننده خدمات را آگاه سازید.
ارایه کننده منظور شده باید کسب اطمینان نماید که همه بزرگساالن موجود
در خانه تان افراد مناسب اند که می توانند در دور بر کودکان قرار داشته
باشند .شما باید کودک یا کودکان را با مالقات کننده گان تنها نگذارید.

شما اجازه دارید تا صرف از یک تعداد مشخص کودکان
مراقبت کنید

شما باید شخص مناسب باشید

شما باید صالحیت ها و اسناد الزم را داشته باشید

شما باید اسناد الزم را داشته باشید و یا هم در راستای گرفتن آنها تالش کنید
– یعنی تصدیق نامه  IIIدر تعلیم و خدمات مراقبت (Certificate III in
 .)Education and Care Servicesاین سند ،مهارت های شما را برای
ارایه خدمات مراقبت و تعلیمی برای کودکان خردسال بهتر خواهد ساخت.
شما می توانید از طریق کالج  TAFEو یا هم اداره ثبت شده آموزشی برای
دستیابی به این تصدیق نامه  IIIدرس بخوانید .همچنان شما به سند ارایه
خدمات اولیه طبی ضرورت دارید ،بشمول تصدیق نامه  CPRآموزش در

به عنوان یک مربی ،شما باید معیار کیفیت ملی برای تعلیم و خدمات
مراقبت را تکمیل کنید ،و از چارچوب آموزش سال های اولیه و چارچوب
برای مراقبت سن مکتب منظور شده استفاده کنید تا بتوانید خدمات مراقبت
با کیفیت و تجارب آموزشی در یک محیط مصون را ارایه کنید.

شما می توانید در یک وقت تنها الی هفت کودک را مراقبت کنید (بشمول
کودکان فامیل شما که سن آنها  13سال یا زیر  13سال باشد و محصل دوره
تعلیمات متوسطه نباشند) ،و اینکه تعداد کودکان زیر سن مکتب باید از
چهار کودک بیشتر نباشد.
باید کسب اطمینان نمایید که کمتر از  50در صد از کودکانی را که در هر
پانزده روز تحت مراقبت قرار می دهید ،فامیل شما هستند.

اداره خدمات شما باید فیس را تعیین کند

اداره خدمات شما مسؤولیت تعیین فیس ها و ایجاد پالیسی های اخذ فیس را
به عهده دارد.
اداره خدمات تان برای شما پول می پردازد ،و خانواده ها برای مراقبت به
اداره خدمات پول می پردازند .مبلغ قابل پرداخت برای شما باید در
موافقتنامه تحریری بین شما و اداره خدمات تان واضح باشد.
مهم است بدانید که خانواده ها پول را به خدمات می پردازند ،و شخصاْ به
شما پول پرداخت نمی کنند .تعداد زیادی مربیان از خانواده ها پول می
گیرند ،اما ،هنگامی که آنها این کار را انجام می دهند ،این کار را به
نمایندگی از خدمات خویش اجرا می کنند.

 | 2منابع و مهارت های مربی مراقبت از کودکان در خانه :قانون مساعدت خانواده :حقوق و مسؤولیت های شما

هرچند اداره خدمات از شما خواهد خواست تا این پرداخت ها را بمثابه
بخشی از معاش تان بپندارید.

اداره خدمات شما مکلف است تا حسابات مالی و رسیدات
را ارایه کنند

اداره خدمات شما مکلف است تا در هر دو هفته یک بار صورت حساب را
به خانواده ها ارایه کند .این صورت حساب به آنها توضیح می دهد که کدام
مراقبت ها ارایه شده است ،فیس که بابت آن اخذ شده است و سبسایدی
مراقبت از کودکان که برای آن پرداخت شده است.
به عنوان یک مربی ،بهتر اینست که هر گاه از خانواده ها پول دریافت می
کنید ،برای آنها رسید بدهید .شما باید سوابق رسیدات تان را به اداره
خدمات تان ارایه کنید .رسیدات باید به گونه واضح و روشن نشان دهد که
فیس ها برای اداره خدمات شما پرداخت شده اند.
خانواده ها در پرداخت فیس مراقبت از کودکان در خانه نیز سهم خواهند
گرفت و تفاوت بین فیس وضع شده و سبسایدی را به عهده خواهند گرفت.
خانواده ها برای اینکه واجد شرایط سبسایدی شوند ،باید به أساس تنظیمات
تحریری قابل رعایت که با ارایه کننده مراقبت های کودکان انجام می
دهند ،مسئولیت پرداخت فیس ارایه کننده مراقبت از کودکان را به عهده
بگیرند.

شما باید از سوابق خانواده محافظت نمایید

تمام معلومات در مورد خانواده ها باید محرم بوده و به دیگران افشا نشود،
مگر اینکه به أساس قانون مساعدت خانواده درخواست شده باشد .استفاده
بدون صالحیت و یا افشا سازی بدون اجازه می تواند جریمه هایی را در
پی داشته باشد.

شما باید گزارشات و سوابق دقیق حاضری را به خدمات
تان بسپارید

به عنوان یک مربی ،شما باید هر هفته گزارشات دقیق حاضری را در
مورد مراقبت کودکان که فراهم نموده اید ،به اداره خدمات تان ارایه کنید.
این به معنی آنست که تنها گزارش های حاضری برای جلساتی که کودکان
واقعاْ حاضر بوده اند،ارایه شود .شما می توانید غیرحاضری ها را گزارش
دهید ،اما صرف در صورتی که کودک در مراقبت باشد و تنها در صورتی
که اگر از خانواده برای مراقبت آن پول اخذ شده باشد.
هرگاه به اداره خدماتی تان گزارش نادرست از حاضری کودکان ارایه
نمایید ،شما مقروض پنداشته خواهید شد که در موعد بعدی باید آنرا
بپردازید.

به عنوان یک مربی ،حقوق من کدام ها اند؟

خدمات مراقبت از کودکان در خانه شما ،باید کارهای موثر و اخالقی را
انجام دهند تا به عنوان یک مربی به شما کمک کنند.
اعمال موثر و اخالقی شامل ارایه معلومات به موقع و دوامدار آموزشی به
مربیان ،تشویق کارهای گروهی و همکاری ،و انکشاف و تعقیب
معیارهای مسلکی و مقررات اخالقی می باشد.

نکات مهم

دولت سبسایدی های مراقبت از کودکان و نیز سبسایدی های
اضافی مراقبت از کودکان را به خانواده های مستحق فراهم می
کند که تحت قانون مساعدت خانواده از خدمات مراقبت از
کودکان در خانه استفاده می کنند.
به أساس قانون مساعدت خانواده و قانون ملی ،اداره خدمات شما
مسؤولیت های قانونی را دارد.

شما به اسناد و صالحیت های رسمی نیاز دارید تا مربی کودکان
باشید و شما باید خدمات مراقبت با کیفیت و تجارب آموزشی را
در یک محیط امن ،با استفاده از چارچوب های آموزشی ارایه
کنید.
شما باید در سیستم حساب دسترسی دیجیتل ارایه کننده گان
( )PRODAنیز ثبت شوید و برای اینکه در برابر خدماتی که
شما به خانواده ها فراهم می سازید سبسایدی مراقبت کودکان
دریافت کنید ،باید به یک ارایه کننده نیز وصل گردید.
شما می توانید در یک وقت تنها الی هفت کودک را مراقبت کنید
(بشمول کودکان فامیل شما که سن آنها  13سال یا زیر  13سال
باشد و محصل دوره تعلیمات متوسطه نباشند) ،که تعداد کودکان
زیر سن مکتب باید از چهار کودک بیشتر نباشد و کمتر از 50
فیصد آن کودکان از فامیل شما نباشند.
خدمات مراقبت از کودکان در خانه شما فیس ها را تعیین می
کند .شما می توانید از خانواده ها پول را جمع آوری کنید ،اما
این پول ها برای خدمات پرداخته می شود – اگر چه خدمات
ممکن است از شما بخواهد که این پول را به عنوان پرداخت شما
از خدمات با خود نگهدارید.
بهتر آنست که به خانواده ها رسیدات دقیق ارایه شود که به گونه
روشن نشان دهد که فیس ها برای اداره خدمات شما پرداخته می
شود.
ترتیبات پولی شما باید در موافقتنامه تحریری بین شما و اداره
خدماتی تان تعیین شده باشد.
اداره خدمات شما مکلف است تا در هر دو هفته یک بار صورت
حساب ها و رسیدات را به خانوداه ها ارایه کند.
شما باید حاضری دقیق گزارش های کودکان را به اداره خدمات
تان ارایه کنید .شما باید سوابق حاضری امضا شده برای هر یک
از کودکان که در جلسه مراقبت حضور می یابد ،بشمول سوابق
هر گونه غیرحاضری از مراقبت ،را به خدمات تان ارایه کنید.
در صورتی که شما سوابق حاضری نادرست را به اداره خدمات
تان ارایه کنید ،شما قانون را نقض می کنید.
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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

برای شما آگاهی داده شود
به عنوان یک مربی ،شما باید دقیق ترین و تازه
ترین معلومات را دریافت کنید ،خصوصا در
مورد مسایلی که محیط کاری شما را متاثر می
سازد .اداره خدمات شما باید پالیسی ها و
طرزالعمل های روشن داشته باشد تا اطمینان
یافت که توقعات مشترک در مورد چگونگی
انجام کارها در خدمات بدست آید و اینکه اعمال
مداوم را تشویق کند.

آموزش های مداوم
تامین تازه ترین معلومات و دانش به مربیان یک
مسؤولیت مشترک مربیان ،تنظیم کننده گان ،و
خدمات مراقبت از کودکان است .فرصت های
منظم آموزشی باید به شما پیشکش شود تا در
جلسات انکشاف مسلکی حضور یابید تا در دست
یابی به یک مربی خوب به شما کمک شود ،و
کسب اطمینان کرد که شما قانون و مقررات را
می دانید و اینکه شما باید آنها را تعقیب کنید.

رهنمایی کنند .مقررات رفتار عبارت از
مقررات سلوکی است که ارزش های خدمات
مراقبت از کودکان در خانه شما را توضیح می
دهد و توقعات واضح و روشن در مورد
مسوولیت های شما در ارتباط به یک دیگر را
ارایه می کند و همچنان به خانواده و کودکانی که
از خدمات استفاده می کنند.
خدمات مراقبت از کودکان در خانه شما باید
مقررات مصونیت کودک را داشته باشد تا هر
گونه شک و شبه در مورد اینکه کدام نوع رفتار
با کودکان تحت مراقبت شما مناسب یا
غیرمناسب است ،برداشته شود.
هرگاه شما منحیث معلم مراقبت از کودکان در
خانه با معیارهای مسلکی مشکل داشته باشید و
یاهم به این باور باشید که اداره خدمات مراقبت
از کودکان در خانه برای تان پرداخت دقیق انجام
نداده است ،باید این موضوع را با اداره خدماتی
تان در جریان قرار دهید.
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Assyrian

.www.fdcsupport.org.au

.www.fdcsupport.org.au

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

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

Nuer

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

.www.fdcsupport.org.au

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

کتاب ارایه کننده مراقبت از کودکان یک منبع مهم برای ارایه کننده گان آموزش های کودکان
خرد سن و مراقبت از کودکان محسوب می شود که می توان از طریق ویب سایت ذیل به آن
دسترسی پیدا کرد:
www.education.gov.au/child-care-provider-handbook-0

		

www.acecqa.gov.au
و یا هم به ویب سایت خدمات مراقبت از کودکان تان مراجعه کنید و یا هم معلومات دیگری که
آنها به شما تهیه کرده اند ،مانند کتاب های رهنما یا رساله های آموزشی.

Dinka

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

إليجاد الكتيب بلغتك ،الرجاء تصفح موقع

می خواهید بیشتر بدانید

Dari

French

www.fdcsupport.org.au.

اداره خدمات شما ،مربیان و اعضای کارمندان
باید از اعمال اخالقی و معیارهای مسلکی
استفاده کنند تا تصمیم گیری در خدمات را

نومبر 2018

إليجاد الكتيب بلغتك ،يُرجى تصفح موقع الويب

Arabic

Si aad ugu heshid buugyaraha
luuqadaada fadlan booqo

معیارهای مسلکی و مقررات رفتاری

می توانید با مراجعه به ویب سایت ها زیر معلومات بیشتری کسب کنید:
www.education.gov.au/compliance
www.education.gov.au/child-care-providers
www.fdcsupport.org.au
www.fdca.com.au

www.fdcsupport.org.au.

Amharic

Hazaragi
Somali

Sudanese
Swahili

