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منابع و مهارت های مربی مراقبت از کودکان:

نکات مفید برای مربیان جدید
بعد از آنکه شما تصمیم گرفتید که مربی مراقبت از کودکان
باشید ،و با خدمات مراقبت از کودکان ثبت نام کنید ،مهم است تا
کارهای تان را به شکل خوبی آغاز کنید .این نکات مفید توسط
مربیان دیگر جمع آوری شده است .اینها نکاتی اند که مربیان
در هنگام آغاز به کار شان آنها را مفید یافته اند.

نکاتی در مورد ایجاد یک محل مصون ،آماده
انجام خدمات و تعلیمی برای کودکان
اطمینان یابید که شما می دانید که مطابق مقررات چه تعداد
کودکانی را در یک زمان اجازه دارید مراقبت نموده و
آموزش دهید (الی هفت کودک ،که تعداد کودکان زیر سن
مکتب از چهار تن بیشتر نباشد – بشمول کودکان خود تان
که زیر  13سال عمر دارند).
یک برنامه فعالیت ها را تطبیق کنید که به أساس چارچوب
آموزش سالهای اولیه تهیه شده باشد .این چارچوب به غیر
از زبان انگلیسی به زبان های دیگری نیز ترجمه شده است
– عبارت زیر را در گوگل جستجو کنیدEarly Years“ :

.”Learning Framework translated

خانه تان را به شکل خوبی تنظیم کنید .اطمینان یابید که
کودکان به اشیایی که ضرورت دارند ،دسترسی دارند (به
گونه مثال ،سامان بازی و کاله) و اینکه به اشیایی دسترسی
ندارند که آنها باید به آنها تماس نداشته باشند.
تجهیزات مورد نیاز تان را دارید (مث ْ
ال ،چوکی های مناسب
برای کودکان ،میز برای تبدیل نمودن دایپر کودک ،تخت
خواب های بچگانه) تا کارهای تان را آسانتر و سهل تر
سازد.
مواد و سامان مناسب را دارید ،اما اشیای بیشتر از اندازه
نباشد (مث ْ
ال سامان بازی ساختمانی ،هنری و مواد کاردستی،
آالت موسیقی ،وسایل برای بازی خیالی و تصوری).
پالیسی های خدمات مراقبت از کودکان را تعقیب کنید تا
اطمینان یافت که شما یک محل مصون ،و محرک فعالیت
ها را برای کودکان پیشکش می کنید.
در گروه بازی یا فعالیت های دیگری که خدمات شما
پیشنهاد می کند ،شرکت کنید.
اگر با مشکالتی مواجه هستید ،بدون معطلی به خدمات تان
بگویید.
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نکاتی در مورد پیش بردن کسب و کار
	سوابق درست و دقیق را نگهداری کنید و اطمینان یابید که
خانواده همیشه در هنگام تسلیمی کودکان شان به شما و
دوباره گرفتن آنها ،حاضری را امضا می کنند.
چیزی را که نمی دانید ،هر گز امضا نکنید.
اطمینان یابید که پالیسی ها و طرزالعمل های فیس و سوابق
حاضری خدمات را می دانید.
اطمینان یابید که شما بیمه مناسب و درست برای مراقبت از
کودکان را دارید و همچنان به بیمه کننده خانه تان اطالع
دهید که شما در خانه تان خدمات مراقبت از کودکان را
ارایه می کنید.
در هر آموزش و انکشاف حرفوی که می توانید شرکت
کنید .این کار به شما کمک خواهد کرد تا کسب و کار تان
را به شکل مسلکی به پیش ببرید و خانواده ها بیشتر
إحساس آرامش خواهند کرد که کودک شان را نزد شما
بگذراند.
اطمینان یابید که کارهای اداری ضروری را به موقع آن
انجام دهید .کارها را به امید آنکه همه را یک باره انجام
خواهید داد ،رها نکنید.
با هر تعداد مربیان دیگری که ممکن باشد ،دوستی و آشنایی
برقرار کنید .آنها بهترین منبع شما برای پرسیدن پرسش ها
خواهند بود.

اگر شک و تردید دارید از خدمات تان
بپرسید!
خدمات مراقبت از کودکان که شما با آنها ثبت نام کرده اید ،باید
به شما کمک کنند تا به عنوان مربی کسب و کار تان را تنظیم
کنید .آنها باید آموزش های مقدماتی را به شما ارایه کنند و در
دانستن قوانین که باید آنها را رعایت کنید ،به شما کمک و
رهنمایی کنند .آنها باید در تهیه و تنظیم کارهای اداری مورد
نیاز نیز به شما کمک کنند .ممکن است آنها دارای رهنمایی ها
و کتاب های رهنما باشند که در دانستن شرایط مورد ضرورت
به شما کمک خواهند کرد.

بهترین نکات
با خدمات مراقبت از کودکان ثبت نام کنید که به
نظر شما در پیش برد قانونی کسب و کار تان به
شما کمک خواهد کرد و حمایت و آموزش های
مورد نیاز شما را برای تان فراهم خواهد کرد.
بعضی أوقات شروع کردن مراقبت از تنها یک
یا دو کودک می تواند به شما کمک کند بدانید که
خانه تان را چگونه تنظیم کنید و اینکه کارهای
اداری را چگونه به راحتی و اسانی انجام دهید.
در تمام آموزش های مقدماتی (شروع کار) که
خدمات تان پیشکش می کند ،شرکت کنید.
نداستن قانون برای قانون شکنی عذر پنداشته
نمی شود .قوانین و مقرراتی زیادی وجود دارند
که آنچه به عنوان یک مربی انجام داده می
توانید و آنچه انجام داده نمی توانید ،را مدیریت
می کند .این قوانین کدام ها اند ،در این مورد
بدانید.

نکات مفید در مورد رعایت قانون

در مورد کارهایی مانند سوابق حاضری ،محرمیت و
رعایت قانون ،پالیسی های خدمات را تعقیب کنید.

اگر شک دارید که ممکن است چیزی غیرقانونی است یا
اجازه نداشته باشد ،آن را چک و بررسی کنید .اگر إحساس
می کنید که با خدمات تان در مورد آن صحبت کرده نمی
توانید ،با اداره تنظیم خدمات ایالت تان (اگر در مورد
مصونیت یا تعلیم کودک باشد) از طریق ویب سایت
 www.acecqa.gov.auتماس بگیرید ،و یا هم اگر در
مورد طریقه گرفتن فیس باشد ،با وزارت تعلیم دولت
استرالیا به شماره تلیفونی  1800 664 231تماس بگیرید.

کارهای اداری تان را به اسرع وقت انجام دهید.
خدمات مراقبت از کودکان شما باید بتوانند که
در این مورد به شما کمک کنند.

تعداد درست و دقیق ساعات مراقبت را گزارش دهید
در مورد مقررات ملی خدمات مراقبت وتعلیم و قانون ملی
خدمات مراقبت و تعلیم ،و قانون مساعدت خانواده در مورد
سبسایدی های مراقبت از کودکان بدانید.
هر کاری که به نظر تان مشکوک می آید ،آن را انجام
ندهید ،بدون توجه به اینکه چه کسی از شما تقاضا می کند،
مث ْ
ال شخصی از شما تقاضا می کند از یکی از والدین
بخواهید تا ورقي را امضا کند که شما از کودک آنها در
روزهایی مراقبت کردید که شما آن خدمات مراقبت را ارایه
نکرده اید.
به یاد داشته باشد که شما مسؤولیت تصمیم گیری های تان
را به عهده دارید .اطمینان یابید تصامیم که می گیرید در
رعایت قانون به شما کمک می کند.

اطمینان یابید که خانه تان را به شکل مناسب
تنظیم کرده اید ،تا کارهای روزمره و عادی
مانند تبدیل کردن پارچه طفل ،به اسان ترین
وجه ممکن انجام شود.
پالیسی ها و طرزالعمل های خدمات تان را
بدانید و برای این کار هر روز یک بخش آن را
خوانده و به آن تمرکز کنید .رعایت پالیسی ها
همه چیز را بسیار آسان و سهل می سازد.
اطمینان یابید که همیشه به نیازمندی کودکان
اولویت بدهید – این کار وظیفه تان را بسیار
آسان تر و ساده تر می سازد و اینکه دانستن و
شناختن کودکان به تعلیم و مراقبت مورد نیاز به
شما کمک می کند.
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می خواهید بیشتر بدانید
می توانید با مراجعه به ویب سایت ها زیر معلومات بیشتری کسب کنید:

www.education.gov.au/compliance
www.fdcsupport.org.au
www.fdca.com.au
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.

تلیفون خاص اطالع دهی
اگر نگران هستید که تقلب صورت می گیرد ،شما می توانید به شماره خاص اطالع دهی تقلب
وزارت تعلیم و آموزش دولت استرالیا به تماس شوید ،و تفصیالت مشخص را به شماره تلیفونی
 1800 664 231گزارش دهید و یا هم به  tipoffline@education.gov.auایمیل
بفرستید.
اگر خواسته باشید ،می توانید گمنام بمانید.

