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FAMILY DAY CARE መሳሪያ:

ምክር ለአዳዲስ አስተማሪዎች
አንድ ጊዜ የFamily Day Care አስተማሪ ለመሆን ከወሰኑ በኋላ
እና የFamily Day Care እንክብካቤ ውስጥ ለመግባት የፈረሙ
ከሆነ፣ በጥሩ ሁኔታ መጀመርዎን ማረጋገጥ ያስፈልግዎታል።
እነዚህ ምክሮች በሌሎች አስተማሪዎች የተዘጋጁ ናቸው። እነዚህ
ምክሮች ሌሎቹን አስተማሪዎች ስራ ሲጀምሩ የረዷቸው ናቸው።

ቢዝነስንን የመምራት ምክር
	ሁሉንም ማህደሮች በጥሩ ሁኔታ ይያዙ እና ቤተሰቦች
ሁልጊዜም ልጆቻቸውን ሲያመጡ እና ሲወስዱ እንዲፈርሙ
ያድርጉ።
	ይልተረዱት ማንኛውም ነገር ላይ አይፈርሙ።

ለደህንነት አሰተማማኝ የሆነ፣ ለህግ የሚገዛ እና
ለተማሪዎች የሚሆን መቼትን ለማዘጋጀት የሚረዱ
ምክሮች
 አንድ ጊዜ ምን ያክል ተማሪዎችን ለመንከባከብ እና
በ
ለማስተማር በህግ አንደሚፈቀድልዎ ይወቁ (እስከ ሰባት
ልጆች፣ ከእነዚህም ውስጥ ከአራት በላይ ከትምህርት
እድሜ በታች ሊሆኑ አይችሉም - ይህም የራስዎን ከ 13
አመት በታች ያሉትን ልጆች ጨምሮ ነው)።
	
በቅድመ አመታት የትምህር ማዕቀፍ መሰረት ተግባራትን
ያቀናጁ። ማዕቀፉ ከአንግሊዝኛ ቋንቋ ሌላ በሌሎች
ቋንቋዎች ተተርጉሟል - “የቅድመ አመታት ትምህርት
ፈቃድ ትርጉም (Early Years Learning Framework
translated)” ብለው ጉግል ላይ ይፈልጉ።
	ቤትዎን በደንብ ያስተካክሉ። ተማሪዎች የሚያስፈልጋቸውን
ነገር ማግኘት እንደሚችሉ (ምሳሌ፣ መጫወቻዎች እና
ኮፍያዎች) በተጨማሪ ደግሞ ማግኘት የማይገባቸው ላይ
አለመድረሳቸውን እርግጠኛ ይሁኑ።
	ነገሮችን ቀላል ለማድረግ የሚያስፈልግዎትን መሳሪያ ይያዙ
(ምሳሌ፣ህጻናትን የሚያክል ወንበር፣ ልብስ መቀየር፣ ወጪ
እና አልጋ)።
	ትክክለኛውን መሳሪያ ይያዙ፣ ነገር ግን እጅግ አይብዛ
ወይንም እጅግ አይነስ (ምሳሌ፣ የግንባታ መሳሪያ መጫወቻ፣
ሥነ-ጥበብ እና ቅርጻቅርጾች፣ የሙዚቃ መሳሪያ፣ ለሀሳባዊ
ጨዋታዎች ማዘጋጃዎች)።
	የአገልገሎት ፖሊሲዎትን ጥቅም ላይ በማዋል ለደህንነት
አስተማማኝ የሆነ፣ የሚያነቃቃ ቦታ ለልጆች መዘጋጀቱን
ያረጋግጡ።
	አገልግሎትዎ ወደሚሰጠው ወደማንኛውም የጨዋታ ቡድን
ወይም ሌላ ቦታ ይሂዱ።
	ችግር ውስጥ የሆኑ እንደሆነ፣ ለአገልግሎትዎ ቀድመው
ያሳውቁ።
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	አገልግሎትዎ ስለክፍያ እና ስለሰዓት መቆጣጠሪያ ማህደሮች
ያላቸውን ፖሊሲዎች እና አሰራሮች ማወቅዎን ያረጋግጡ።
	የFamily Day Care በቤትዎ ውስጥ በሚያካሂዱበት ወቅት
ትክክለኛው የFamily Day Care ኢንሹራንስ እንዳለዎ
ያረጋግጡ።
	ወደማንኛውም ሙያዊ እገዛ ሊያገኙበት ወደሚችሉበት
ቦታ ይሂዱ። ሙያዊ አገልግሎቱ ከፍ ያለ አገልግሎት
ለመስጠት እንዲችሉ ያደርግዎታል እንዲሁም ቤተሰቦች
ልጆቻቸውን እርስዎ ዘንድ ጥለው ሲሄዱ ምቾት
እንዲሰማቸው ያደርጋል።
	በስራ ወቅት አስፈላጊውን አስተዳደራዊ ስራ እየሰሩ
መሆንዎን እርግጠኛ ይሁኑ። ሁሉንም ነገር አንድ ጊዜ
ለመስራት አይተዉ።
	ከሌሎቹ አስተማሪዎች ጋር በተቻለ መጠን ጓደኝነትዎን
ያጠንክሩ። ጥያቄ ሲኖርዎ ምርጥ መልስ ማግኛ ይሆናሉ።

የሚያጠራጥረ ነገር ሲገጥምዎ
አገልግሎትዎን ይጠይቁ!
የተመዘገቡበት Family Day Care አገልግሎት እንዳስተማሪ
ስራዎን በሚሰሩበት ወቅት እርዳታ ሊያደርግልዎ
ያስፈልጋል። የመጀመሪያ ስልጠና ሊሰጡዎ እና ሊከተሉት
የሚያስፈልገውን ህግ ሊያሳውቁዎ ያስፈልጋል።
ማስቀመጥጠ ያለብዎትን አስተዳደራዊ እንዲያስቀምጡ
ሊያግዙዎ ያስፈልጋል። ምን እንደሚያስፈልግ እንዲያውቁ
የሚያስችሉዎትን መመሪያዎች እና መጽሀፍት ሊኖራቸው
ይችላል።

ምርጥ ምክሮች
	ቢዝነስዎን ህጋዊ በሆነ መንገድ
እንዲያንቀሳቅሱ እና የሚያስፈልግዎትን
ድጋፍ እና ስልጠና እንደሚሰጥዎ
ከሚያስቡት እና ፈቃድ ካለው Family Day
Care አገልግሎት ዘንድ ይመዝገቡ።
	አንዳንድ ጊዜ በአንድ ወይም ሁለት ልጅ
ብቻ መጀመር ቤትዎን እንዴት ማዘጋጀት
አንደለብዎ እና እንዴት በቀላሉ ማስተዳደር
እንደሚችሉ ለመገንዘብ ይረዳዎታል።

ህግን ለመከተል የሚረዱ ምክሮች
	ሁልጊዜም የሰዓት መቆጣጠሪያን ስለመመዝገብ፣ ሚስጥር
ስለመጠበቅ እና ቅሬታዎችን ስለማስተናገድ የቀረቡ
የአገልግሎት ፖሊሲዎችን።
	አንድ ነገር ህግን የጣሰ እንደሆነ ወይም የማይፈቀድ
እንደሆነ የሚጠረጥሩ ከሆነ፣ ያረጋግጡ። ከአገልግሎትዎ
ጋር መነጋገር እንደማይችሉ ከተሰማዎ በዚህ ድረ-ገጽ
የክልልዎን ህጋዊ ባለስልጣን ያግኙ (ጉዳዩ ከተማሪ ደህንነት
እና ትምህርት ጋር የተያያዘ እንደሆነ) www.acecqa.gov.
au ወይም የአውስትራሊያ መንግስት ትምህርት እና ስልጠና
ማእከል፣ ከከፍያ ጋር የሚገኛኝ እንደሆነ ደግሞ በ 1800
664 231 ላይ በመደወል ነው።.
	ትክክለኛዎቹን የእንክብካቤ አገልግሎት ሰዓታት ሪፖርት
ያድርጉ።
	ስለ ትምህርት እና እንክብካቤ አገልግሎት ብሄራዊ መመሪያ
እና የትምህርት እና እንክብካቤ ብሄራዊ ህግ እና የቤተሰብ
ድጋፍ ህግ በልጆች እንክብካቤ የገንዘብ ድጋፍ ዙሪያ
ይማሩ።
	ማንም ይጠይቆ ማን የሚያጠራጥር ነገር ከሆነ
አያድርጉት፣ ለምሳሌ አንድ ወላጅ ለልጃቸው እንክብካቤ
ባልሰጡበት ቀን እንክብካቤ እንደሰጡ አድርገው
እንዲፈርሙ ቢጠይቁት አያድርጉት።

	ሁሉንም የመጀመሪያ (የጅማሬ) ስልጠና
ይውሰዱ።
	ህግን አለማወቅ ህግን ለመጣስ ምክንያት
አይደለም። አንዳስተማሪ ማድረግ የሚችሉት
አና የማይችሉትን ነገር የሚገዙ በርካታ
ህጎች አሉ። ምን ምን እንደሆኑ ይወቁ።
	አስተዳደርዎን አስቀድመውቦታ ቦታ ያስይዙ።
የFamily Day Care አገልግሎት ሊረዳዎ
ይችላል።
	በተቻለ መጠን ልብስ መቀየርን የመሳሰሉ
መደበኛ ስራዎችን በቀላሉ ለመስራት ቤትዎ
ምቹ እንደሆነ እርግጠኛ ይሁኑ።
	የአገልገሎት ፖሊሲዎችን እና ሂደቶችን
በእያንዳንዱ እለት አንድ ጉዳይ ላይ
በማተኮር ማወቅ ይችላሉ። ፖሊሲዎችን
መከተል ሁሉንም ነገር ቀላል ያደርገዋል።
 ልጊዜም የልጆችን ፍላጎት ማስቀደምዎትን
ሁ
አይዘንጉ - ነገሮችን ቀላል የሚያደርጋቸው
ሲሆን ተማሪዎች ደግሞ የሚያስፈልጋቸውን
ትምህርት እና እንክብካቤ በማግኘት ላይ
እንደሆኑ ማወቅ ይችላሉ።

	ለሚወስኑት ውሳኔ ሃላፊነት እንደሚወስዱ ያስታውሱ። ለህግ
አንዲገዙ የሚያደርግዎትን ውሳኔ መወሰንዎን እርግጠኛ
ይሁኑ።
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የበለጠ ይወቁ
ወደሚከተለው ድረገጽ በመሄድ ተጨማሪ ይወቁ፡• www.education.gov.au/compliance
• 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።

ድርጊትን ማሳወቅ
የማጭበርበር ድርጊት አለ ብለው የሚያስቡ ከሆነ ለአውስትራሊያ መንግስት
የትምህርትና የስልጠና ዲፓርትመንት ድርጊት ማሳወቂያ ከበቂ ዝርዝር ጋር በ 1800
664 231 ይደውሉ ወይም በ tipoffline@education.gov.au ኢሜል ይድርጉ።
ከፈለጉ ማንነትዎን አለማሳወቅ ይችላሉ።

