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بستۀ معلوماتی برای معلم کودکستان خانوادگی:

معلومات برای معلمان جدید
بعد از اینکه تصمیم بگیرید تا یک معلم کودکستان خانوادگی شوید
و در خدمات کودکستانهای خانوادگی راجستر گردید ،مهم است تا
آغاز کار تان خوب باشد .این معلومات توسط معلمین دیگر ترتیب
گردیده اند .این معلومات عبارت از موضوعاتی اند که معلمین
حین آغاز کارشان در کودکستان ها ،آنرا مفید یافتند.

نکاتی درباره ایجاد یک فضای مصئون ،سازگار و
آموزشی برای اطفال

معلومات در مورد پیشبرد فعالیت

	سوابق دقیق را نزد خود نگه دارید و اطمینان حاصل نمایید که
خانواده ها زمانی که اطفال شانرا به کودکستان می آورند و
دوباره به خانه می برند امضا کنند.

	هرگز چیزی را که نمیدانید امضا نکنید.
	اطمینان حاصل نمایید تا پالیسی ها و طرزالعمل های مربوط
به فیس و سوابق حاضری را درست بدانید.

	اطمینان حاصل نمایید که از لحاط قانونی چه تعداد اطفال را
میتوانید در یک زمان مراقبت کنید ( تا هفت طفل ،که بیشتر
از چهار تن آنها زیر سن مکتب رو قرار نداشته باشد -به
شمول کودکان خودتان که زیر  13سال هستند)

	اطمینان حاصل نمایید که بیمه درست کودکستان خانوادگی را
اخذ نمایید و به شرکتی که خانه تانرا بیمه کرده بگویید که شما
کودکستان خانوادگی دارید و آنرا از خانه به پیش میبرید.

	تطبیق برنامه فعالیت ها مبتنی بر چارچوب آموزش قبل از
مکتب .این چارچوب به بعضی از زبان های غیر از انگلیسی
ترجمه شده اند -شما میتوانید “ ترجمه چارچوب آموزش قبل
از مکتب” را در گوگل جستجو کنید.

	در برنامه آموزش حرفوی ثبت نام نمایید .شما را در پیشبرد
تجارت مسلکی بیشتر کمک خواهد کرد و از این بابت خانواده
ها بیشتر اطمینان خاطر خواهند داشت تا کودکان شانرا به شما
رها کنند.

	خانه تانرا درست تنظیم نمایید .اطمینان حاصل نمایید آنچه را
که کودکان به آن نیاز دارند (مانند بازیچه ها  ،کال و غیره)
بدرستی برای شان قابل دسترس بوده و آنچه را که نباید تماس
بگیرند برای شان قابل دسترس نباشد.

	اطمینان حاصل نمایید که وظایف مدیریتی الزم را در زمینه
انجام دهید .اجرای همه کارها را در یک زمان موکول
نسازید.

	تجهیزاتی را که به آن نیاز دارید با خود داشته باشید (مانند
چوکی های کودکان ،چپرکت و بستره) تا کارهای تان سهلتر
گردد.
	از مواد درست ،اما نه مقدار نهایت زیاد ،استفاده کنید ( مانند
بازیچه های ساختمانی ،مواد نقاشی و صنایع دستی ،وسایل
موسیقی ،وسایل بازی های خیالی)
	از پالیسی های اداره کودکستان پیروی نمایید تا اطمینان
حاصل شود که شما محل مصئون و تشویقی را برای کودکان
فراهم ساخته اید.
	به هر گروه بازی یا دیگر فعالیتی که خدمات تان فراهم می
سازد بروید.
	هرگاه مشکلی دارید ،خدمات کودکستان را قبالً در جریان
قرار دهید.
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	تا جاییکه امکان دارد با معلمان بیشتر آشنایی حاصل کنید.
اینها منابع خوبی برای پرسیدن پرسشهای تان خواهند بود.

هرگاه در مورد چیزی ابهامی وجود داشته
باشد ،از خدمات کودکستانهای خانوادگی
بپرسید.
خدمات کودکستانهای خانوادگی که شما در آن راجستر کرده اید
میتواند شما را در تنظیم فعالیت های تان بصفت معلم کمک
نماید .آنها به شما برنامه های آموزشی را فراهم خواهند ساخت
و قوانینی را که باید پیروی نمایید برای تان معرفی خواهد کرد.
آنها در ترتیب مدیریتی که شما به آن نیاز دارید ،کمک خواهند
کرد .آنها رهنمود های در اختیار خویش دارند که شما میتوانید
آنرا خوانده و در مورد آنچه الزم و ضروری است بدانید.

بهترین معلومات
	در خدمات کودکستانهای خانوادگی که تصدیق شده
باشد راجستر شوید ،خدماتی که به نظر تان بتواند شما
را در پیشبرد فعالیت تان به گونه قانونی کمک نماید و
حمایت و آموزشی که به آن نیاز دارید برای تان
فراهم سازد.
	بعضی اوقات آغاز فعالیت کودکستان خانوادگی با یک
یا دو کودک این فرصت را برای تان مهیا می سازد تا
شما بدانید که تنظیم خانه و امور مدیریتی مربوط به
فعالیت تانرا چگونه به پیش ببرید.

معلومات در مورد پیروی از قانون

	همیشه پالیسی های خدمات را در موارد چون گرفتن
حاضری ،محرمیت و شکایات تعقیب کنید.

	هرگاه شک دارید که ممکن موردی غیر قانونی یا غیر مجاز
باشد ،لطفا ً بررسی نمایید .هرگاه احساس میکنید که نمیتوانید با
خدمات کودکستانها مستقیما ً به تماس شوید ،به اداره نظارت از
کودکستانها به ویبسایت www.acecqa.gov.au
مراجعه کنید ( هرگاه موضوع مصئونیت یا آموزش کودک در
میان باشد) و یاهم هرگاه موضوع روشهای اخذ فیس در میان
باشد به وزارت معارف و آموزش استرالیا به شماره تلیفون
 1800 664 231به تماس شوید.
	ساعات دقیق مراقبت از کودکان را گزارش دهید.
	در مورد خدمات آموزشی و مراقبتی ،مقررات ملی و قانون
آموزش و مراقبت ،قانون مساعدت خانوادگی و پول های
کمکی دولت برای پرداخت فیس کودکستانها بیآموزید.
	کاری را که به نظر تان مشکوک به نظر میرسد انجام ندهید،
صرف نظر از اینکه کی درخواست انجام چنین کار را از شما
نموده است مثالً اینکه کسی از پیش تان بخواهد که از والدین
یک کودک بخواهید تا حاضری روز کودک شانرا منظور
کنند در حالیکه در آن روز کودک حاضر نبوده باشد.

	برنامه های آموزشی مقدماتی را که خدمات
کودکستانهای خانوادگی فراهم می سازد ،فرا گیرید.
	عدم آگاهی از قانون نمیتواند دلیلی برای نقض آن
باشد.قوانین متعدد در مورد آنچه شما به صفت یک
معلم انجام داده میتوانید و یا نمیتوانید وجود دارند .این
قوانین را مطالعه نمایید.
	کارهای مدیریتی کودکستان تانرا قبالً تکمیل نمایید.
خدمات کودکستانهای خانوادگی میتواند در زمینه شما
را کمک نماید.
	اطمینان حاصل کنید که خانه تانرا طوری تنظیم نمایید
تا کارهای روزمره از قبیل تبدیل پمپر کودکان تا حد
ممکن برای تان آسان باشد.
	پالیسی های خدمات کودکستانهای خانوادگی را هر
روز به خوانش گرفته و در موردآن معلومات حاصل
نمایید .پیروی از پالیسی ها همه کارها را آسان می
سازد.
	اطمینان حاصل نمایید که نیازمندی های کودکان را
باید در صدر اولویت های تان قرار دهید -این امر
بسیاری کارها را آسان می سازد و بدین ترتیب شما
خواهید دانست که کودکان به کدام آموزش و مراقبت
نیاز دارند.

	به یاد داشته باشید که شما مسئولیت تصامیمی را که اتخاذ
مینمایید به عهده دارید .اطمینان حاصل نمایید که تصامیم تان
در مطابقت با قانون قرار داشته باشند.
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معلومات بیشتر
با مراجعه به ویبسایت های زیر ،معلومات بیشتر دریافت کنید:
www.education.gov.au/compliance
www.fdcsupport.org.au
www.fdca.com.au
www.acecqa.gov.au
و یاهم میتوانید به ویب سایت خدمات کودکستانهای خانوادگی تان و یاهم به دیگر منابع
معلوماتی که آنها در اختیار شما قرار داده مانند کتاب رهنما یا رهنمودها مراجعه نمایید.

گزارشدهی
در صورتیکه شما نگران از وقوع تقلب باشید ،میتوانید با وزارت معارف و آموزش دولت

استرالیا به شماره تلیفون  1800 664 231یا ایمیل آدرس tipoffline@education.gov.au

به تماس شوید.
هرگاه خواسته باشید ،هویت تان پنهان باقی خواهد ماند.

