دليل المربي في الرعاية العائلية النهارية

نصائح للموجهين
التربويين الجدد
SUDANESE

5

دليل المربي في الرعاية العائلية النهارية:

نصائح للموجهين التربويين الجدد
بمجرد اتخاذك القرار بأن تصبحمربيا ً في الرعاية العائلية
النهارية وتسجيلك مع جهة خدمة رعاية عائلية نهارية ،يكون من
المهم أن تبدأ بداية موفقة .تم تجميع هذه النصائح مع بعضها من
قبل موجهين تربويين آخرين .النصائح عبارة عن أمور وجد
الموجهون التربويون أنها ساعدتهم على البدء.

نصائح حول إنشاء مكان تعليمي آمن وممتثل
للمعايير لألطفال

	تأكد من معرفتك عدد األطفال المسموح لك قانونا ً برعايتهم
وتربيتهم في أي وقت (حتى السبعة أطفال ،وبما ال يزيد عن
أربعة دون سن المدرسة  -بما في ذلك أطفالك ممن هم تحت
سن  13عا ًما).
	طبِّق برنامج أنشطة يستند إلى إطار التعلّم في السنوات
المبكرة .تم ترجمة إطار العمل إلى عدد من اللغات بخالف
اإلنجليزية  -ابحث على موقع  Googleمستخد ًما“ :إطار
التعلّم في السنوات المبكرة”.
رتِّب منزلك جيدًا .تأكد من قدرة األطفال الوصول على
األغراض التي يحتاجونها (مثل الدُمى والقبعات) وعدم
قدرتهم على الوصول إلى األغراض التي يجب عليهم عدم
االقتراب منها.
ليكن معك ما تحتاج إليه من معدات (مثل المقاعد ذات الحجم
المناسب لألطفال ،وطاولة تغيير المالبس والحفاضات،
وأسِّرة خفيفة نقالة وأسِّرة عادية) لتسهيل األمور..
	ليكن معك المواد المناسبة ،دون المبالغة في قلَّتها أو كثرتها
(مثل ألعاب البناء ،ومواد األعمال الفنية واليدوية ،واآلالت
الموسيقية ،واألدوات ال ُمحفِّزة على اللعب التخيُّلي).
	التزم بسياسات جهة الخدمة الخاصة بك لضمان تقديم مكان
آمن و ُمحفِّز لألطفال
 .شارك في أي مجموعة تعلّم أو أي نشاط آخر تقدمه جهة
الخدمة الخاصة بك.
إذا كنت تجد صعوبة ،أخبر جهة الخدمة مبكرًا.
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نصائح بشأن إدارة نشاط عمل

	احتفظ بسجالت دقيقة مناسبة واحرص على التأكد “دو ًما”
من توقيع العائالت عند إحضارهم أطفالهم وأخذهم .
	ال توقِّع أبدًا على شيء ال تستوعبه.
	تأكد من إلمامك بسياسات جهة الخدمة وإجراءاتها فيما يتعلق
بالرسوم وسجالت الحضور
	تأكد من حصولك على تأمين الرعاية العائلية النهارية
المناسب وأطلع الشركة ال ُمؤ ِّمنة على منزلك بشأن إدارتك
خدمة رعاية عائلية نهارية من منزلك..
	توجّه إلى أي جهة تطوير مهني يمكنك الذهاب إليها .حيث
ستساعدك على إدارة عملك بشكل أكثر احترافية وشعور
العائالت بأمان أكبر إثر ترك أطفالهم بمنزلك.
	احرص على إنجاز مهامك اإلدارية المهمة أوالً بأول .ال
تؤجل جميع مهامك لحين إنجازها مرة واحدة.
كون صداقات مع أكبر عدد ممكن من الموجهين التربويين
	 ِّ
اآلخرين .إذ أنهم سيكونون بمثابة مصدرك األفضل
لالستفسار منهم ع ّما تريد.

إذا كانت لديك أية شكوك ،استفسر من جهة
الخدمة الخاصة بك!
يجب أن تكون جهة خدمة الرعاية العائلية النهارية التي سجَّلت
بها قادرة على مساعدتك أثناء تدريبك كموجه تربوي .ومن
المفترض أن تمدك جهة الخدمة بتدريب تمهيدي وتساعدك على
استيعاب القوانين التي يتعين عليك االلتزام بها .كما يجب عليها
مساعدتك في تدبير اإلدارة الالزمة .قد يكون لدى جهة الخدمة
اإلرشادات والكتيبات التي تعينك على اإللمام بما هو مطلوب.

أفضل النصائح
سجِّ ل مع جهة خدمة رعاية عائلية نهارية
معتمدة ترى أنها ستساعدك على إدارة عملك
بشكل قانوني وتز ِّودك بالدعم والتدريب
الالزمين.
أحيانًا ما تساعدك البداية مع طفل أو طفلين
فقط على فهم مدى احتياجك إلعداد منزلك
وكيفية االضطالع بأمور اإلدارة بسهولة.
احرص على خوض جميع التدريبات التمهيدية
(المبدئية) التي تقدمها لك جهة الخدمة.

نصائح بشأن االلتزام بالقانون

	احرص دائ ًما على االلتزام بسياسات جهة الخدمة الخاصة
بأمور مثل تسجيل الحضور والسرية والشكاوى.

الجهل بالقانون ليس مبررًا النتهاكه .هناك
الكثير من القوانين التي تُن ِّ
ظم ما يمكنك القيام
به وما ال يمكنك كموجه تربوي .تعرَّف على
هذه القوانين.

	إذا كنت تشتبه في وجود شيء ما قد يكون غير قانوني أو
غير مسموح به ،فتحقق منه .إذا وجدت أنه ال يمكنك التحدث
إلى جهة الخدمة الخاصة بك ،تواصل مع السلطة التنظيمية
في واليتك (إذا كان األمر يتعلق بسالمة األطفال أو توجيههم
التربوي) وذلك عبر موقع الويب www.acecqa.gov.au
أو وزارة التعليم والتدريب بالحكومة األسترالية إذا كان األمر
يتعلق بممارسات احتساب الرسوم ،على الرقم

احرص على الحصول على تصنيف إدارتك
مبكرًا .يجب أن تكون جهة خدمة الرعاية
العائلية النهارية قادرة على تقديم المساعدة.
تأ َّكد من ترتيبك لمنزلك بحيث تكون األعمال
االعتيادية مثل تغيير الحفاضات سهلة قدر
اإلمكان.
ُكن ُمل ًما بسياسات جهة الخدمة وإجراءاتها
باالطالع على أحد بنودها والتركيز عليه كل
يوم .االلتزام بالسياسات يجعل كل شيء أكثر
سهولة.

	تعرَّف على اللوائح الوطنية لخدمات الرعاية والتربية
والقانون الوطني لخدمات الرعاية والتربية وقانون مساعدة
األسرة الخاص بإعانات رعاية األطفال.

احرص دائ ًما على وضع احتياجات األطفال
في المقام األول  -إذ يساعد ذلك على سير
األمور بشكل أكثر سهولة والطريقة التي
تعرف أن األطفال يحصلون من خاللها على
ما هو مطلوب من التربية والرعاية.

. 1800 664 231

	سجِّ ل ساعات الرعاية الصحيحة.

	ال تقم بأي إجراء يبدو لك مشبوهًا بصرف النظر ع ّمن يطلب
منك ذلك ،كأن يطلب منك شخص ما إحضار ولي أمر
للتوقيع بأنك قمت برعاية طفله في يوم لم تفعل فيه ذلك بالفعل
	تذكر أنك المسؤول عن القرارات التي تتخذها .احرص على
اتخاذ قرارات تساعدك على االلتزام بالقانون.
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معرفة المزيد
يمكنك معرفة المزيد عن طريق تصفح مواقع الويب التالية:

www.education.gov.au/compliance
www.fdcsupport.org.au
www.fdca.com.au
www.acecqa.gov.au
أو بالدخول إلى موقع الويب الخاص بجهة خدمة الرعاية العائلية النهارية أو االطالع على المعلومات
األخرى التي زودتك بها جهة الخدمة مثل الكتيبات أو األدلة التمهيدية.

خط التحذيرات
إذا كنت متخو ًفا من حدوث احتيال ،فإنه يُمكنك االتصال على خط التحذيرات لوزارة التعليم
والتدريب بالحكومة األسترالية وتقديم التفاصيل المحددة على الرقم  1800 664 231أو البريد
اإللكتروني tipoffline@education.gov.au

يمكنك عدم اإلفصاح عن هويتك إذا كنت ترغب في ذلك.

