دانستنيھا در مورده روشھای مختلف نگھداری از بچه ھا
والدين معموالء چندين مورد را برای نگھداری فرزندانشان برسی می کنند .انتخاب نوع مورده نظرانھا به موارده
مختلف بستگی دارد از قبيل:
تعداد بچه ھا و سن انھا •
تعداد روزھا و ساعتھايی که فرزندانشان نياز به مراقبت دارند •
فرھنگ خوانوادگی -اداب و رسوم خوانوادگی -مذھب  -زبان وبر نام ِه زندگيشان •
انواع مختلف مراکز نگھداری کودکان موجود در جامعه •
توانايی پرداخت ھزينه ھای انھا •
ميزان اطالعت شان در مورده انواع مختلف مراکز نگھداری کودکان •
ھر اندازه اطالعات شما در مورده انواع مختلف نگھداری کودکان موجود در جامعه بيشتر باشد انتخاب
بھتری که نيازھای خوانوادگی شما را در بر داشته باشد خواھيد داشت.
نگھداری از فرزندتان ممکن است که در منزل خودتان ،يا در يک منزل خوانوادگی نگھداری از بچه ھا ،ويا
در يک مرکز نگھداری کودکان انجام بگيرد .خيلی از مراکز نگھداری از کودکان مجوز)اليسنس( دارند.
بعضی ازآنھا توسط مراکز خاصی واز طريق گروھايی که باھم ارتباط دارند تحت مراقبت ھستند .تعداد
محدودی از انھا ھم کال توسط والدين مورد نظارت ومراقبت قرار ميگيرند .در تمام موارد والدين مسئول
انتخاب محل مطمئن و سالم پرورشی ،برای مراقبت از فرزندانشان ،در محلی که بھترين ھماھنگی را با نحوه
زندگيشان و شرايط و نيازھای فرزندشان را دارد ھستند.

انتخاب
در اکثر مواقع شنيدن درمورده انواع مختلف نگھداری کودکان برای والدين کمی گيج کننده است ،ولی توضيح
مختصری در رابطه با بعضی مراکز نگھداری کودکان ،ممکن است ان را برايتان اسانترکند که بتوانيد تصميم
بگيريد که کدام راه بھترين انتخاب خوانوادگی ،برای نگھداری از فرزند شماست .يک مقدار کمک ھزينه استانی
برای نگھداری از فرزندان به خوانواده ھای واجد شرايط فراھم می باشد ،که برای کمک کردن به مخارج
نگھداری فرزند تان می توانيد از ان استفاده نمايئد
نگھداری فرزند در منزل
(In-home
(In
)Child Care
بعضی از والدين ترجيح می دھند که پرستاربرای نگھداری از فرزندشان ،به منزل شخصی انھا بيايند  .اين
امکان ھست که پرستا رخا نگی فرزندشان ،با انھا زندگی کند و يا فقط در مواقع نياز برای نگھداری کودک
به منزل انھا بيايد .در اين شرايط پرستار بچه ممکن است بصورت رسمی دوره الزم را ديده و يا ند يده باشد،
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يا اصال تجربه کاری داشته و يا نداشته باشد .اين موضوع خيلی مھم ھست که شما يک زمانی را صرف
برسی زندگی گذشته پرستار فرزندتان بکنيد ،که بفھميد اصال ايشان در مورده نگھداری از بچه ھا چگونه
برخوردی دارد .گفتگو با معرفھايشان و بررسی سوئ پيشپنه پرستار فرزندتان ،به شما احسا س اطمينا ن
خاطری در رابطه با نگھداری خوب از فرزندتان در زمانی که شما دور از فرزندتان ھستيد ،خواھد داد .تو
سعه ميشود که يک قرارداد کتبی ،مابين والدين وپرستار کودک نوشته شود .در اين قرارداد روزھا وساعتھای
کاری پرستاربچه بعنوان وظايف کاری و استخداميش ،مسئولئتھای والدين در مقابل پرستار کودک ،بعنوان
کارفرما ،مشخص و ذکر ميشود .برای اطالعات بيشتر در مورد نحوه نوشتن قرارداد ،ميتوانيد در مورد
نمونه ھای موجود در رابطه با نوشتن قراردا د مابين والدين وپرستاردر منزل کودک سوال کنيد.
(Parent-Child
Child Caregiver Agreement for in-home
in
)Child Care
مھد کودک خانگی مجوز دار
)(Licensed Family Child Care
)(Community Care Facilities licensing
در مھد کودکھای خانگی ،پرستار کودک از بچه ھا درخانه شخصی خودش مراقبت می کند .گرفتن مجوز از
طرف سازمان صدور مجوز محلی ،به پرستاری که بيش از سه تا بچه را غير از فرزنان خودش نگھداری
ميکند ،مورد نياز است .قوانين استانی اجازه می دھد که ھر پرستار بچه حد اکثر تعداد ھفت کودک را شامل
بچه ھای خودش ھست ،حداکثر تا سن سيزده سالگی را با داشتن مجوز ،در منزل خودش نگھداری کند .بچه
ھا در اين مھد کودھای خانگی از بدو تولد تا دوازده سالگی پذيرفته می شوند .مقررات مخصوصی تعداد بچه-
ھای پذ يرشی را در گروھای مختلف سنی )نوزاد – نوپا – پيش دبستانی و غيره  (...را تعيئن می کند.
برای گرفتن مجوز ،پرستار بچه بايد تمام مقررات استانی را ،در رابطه با داشتن مھد کودک خانگی ،رعايت
کرده باشد .يک مامور صدور مجوز با پرستار جلسه پرسش و پاسخ خواھد داشت .سالمتی ،سوابق کاری و
معرفھا ينشان مورد بررسی ميگيرد .بايد اطمينان حاصل شود که پرستار بچه ،وساير افرادی که در ان منزل
زندگی می کنند سا لم بوده وھيچ گونه سابقه کيفری ،و جنائی نداشته باشند ،و بايد تائيد شود که محيط برای
نگھداری بچه ھا مناسب است .پرستا ربچه نياز دارد که دوره  20ساعته اموزشی را ترجيحا در مھد کودک
خانوادگی معرفی شده ،سپری کند ومدرک دوره اموزشی کمکھای اوليه را داشته باشد.
شما مسئول ھستيد گذشته ،تجارب و سوابق کاری ،و نحوه کاری پرستار بچه را مورد بررسی قرار دھيد ،تا
بتوانيد شخصی را که از نظر شما بھترين سرويس ارائه می دھد ،برای فرزندتان انتخاب کنيد .گفتگوھای
راحت و مستقيم بين پرستار بچه و والدين کمک می کند که ھمديگر را بھتر شناخته و بينشان اطمينان بيشتری
حاصل شود .بازيد بھمراه ماموران صدور مجوز از مھد کودکھای خا نگی مجوز دارکمک می کند والدين با
احساس پشتيبانی موارد الزم را بھتر بررسی کنند.
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مھد کودک خانگی بدون مجوز
(Registered License-Not-Required
)Required Family Child Care
دراستان برئيشکلمبيا اجازه ھست ،بدون داشتن مجوز ،پرستار کودک بتواند فقط از يک تا دو بچه(RLNR) ،
بجز بچه خودش را در منزلش نگھداری کند .اين موارد بعنوان مھد کودک خانگی بدون مجوز شناخته مشوند.
در اين نوع مھد کود کھا معموال ميتوانند يک تا دو کودک را ازسن نوزادی تاسن  12سالگی بھمراه فرزند
خودشان نگھداری کنند.
پرستاران کودک مھد کودکھای بدون مجوز ،بايد شرايط تصويبی مراکز محلی نگھداری کودکان ،و )(CCRR
معرفھای مربوط به کارشان را داشته باشند .اين شرايط شامل موارد ذيل ميباشد:
 بررسی سوابق کيفری و جنائی نظرات معرفين در مورد انھا بررسی ايمنی وسالمتی منزلشان گزارش پزشکی گذراندن دوره اموزشی کمکھای اوليه گذراندن دوره حداقعل بيست ساعته اموزشی در مھد کودک خانگی شرکت مرتب در دورھھای کوتاه مدت اموزشی تخصصیاگر چه مراکز محلی نگھداری از کودکان ومعرفی انھا از مھد کودکھای مجوزداررا نظارت و حمايت ميکند،
والدين ھم خودشان مسئوليت نظارت بر نحوه مراقبت از فرزندشان را دارند .اين خيلی اھميت دارد که شما با
چند تا مھد کودک با مجوز ،مالقات داشته باشيد تا اطالعات بيشتری را قبل از انتخاب محل مورد نظرتان را
داشته باشيد .شما می توانيد از فرد مسئول نگھداری بچه ھا بخواھيد که مدار ک مربوط به مجوز رسمی،
ازمراکز محلی نگھداری و معرفی کودکان را به شما ارائه کند.
مھد کودک خانگی بدون مجوز
(License-Not-Required
)Required Family Child Care
مھد کودک خانگی بدون مجوز ،احتماال دارای مجوز رسمی ازمراکز محلی نگھداری و معرفی کودکان نمی
باشند .انھا معموال بعنوان مراکز بدون جواز و يا غير رسمی معرفی می شوند .امکان اين ھست که انھا تجربه
نگھداری از بچه ھا را ھم نداشته باشند بنا بر اين مسئوليت نظارت بر نحوه مراقبتی اين مراکز غير رسمی،
کامال بعھده والدين می باشد .شما نياز داريد تا انجا يی که امکان دارد در مورد گذشته پرستار کودک ،تحقيق کنيد
و از نحوه مراقبتی ايشان از کودکان ،اطالعات کافی داشته باشيد .از پرستار کودک بپرسيد که ايا ايشان دوره
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نگھداری از کودک را ديده اند ،يا تجربه اين کار را دارند وحتما از معرفھايشان ،تحقيقات الزم را بعمل اوريد.
در اين صورت ،اطمينان حاصل خواھيد کرد که فرزندتان تحت مراقبت خوبی قرار گرفته است.
کز مجوزدار نگھداری گروھی کودکان
مرا ز
(Licensed
)Licensed Group Child Care
نگھداری گروھی کودکان در مراکز نگھداری با مجوز و بصورت گروھی و با توجه به گروه بندی سن بچه
ھا انجام می پذ يرد که شامل نوزادان ) از بدو تولد تا ھيجده ماھگی ( – کودکان نو پا ) از نوزده ماھگی تا سه
سالگی ( وکودکان پيش دبستانی ) ازسی ماھگی تا سن مدرسه وتا دوازده سالگی ( .امکانات ،وسائل ،مربيان
اين مرا کز مجوزدار نگھداری گروھی کودکان ،حتما بايد استانداردھا و مقررات مراکزمحلی صدور مجوز
نگھداری از کودکان را داشته باشند .در ضمن انھا حتما بايد توسط ماموران صدور مورده بازديد قرار گرفته
باشند .اکثر کودکان در اين مرا کز مجوزدار نگھداری ،بصورت گروھی در طول ھفته از دوشنبه تا جمعه ،ھر
روزبمدت چند ساعت نگھداری و اموزش می بينند.
در حاليکه تشابھاتی در برنامه ھای بين مراکز نگھداری کودکان وجود دارد ،ولی ھر مرکز روش مخصوص
خودش را نگھداری کودکان اعمال می کند .بنابر اين زمانی که شما از چندين مرا کز مجوزدار نگھداری
گروھی کودکان ،بازديد کرديد ،تفاوتھای موجود در بين انھا در نحوه نگھداری از کودکان ،ونظام اداری و
برنامه ريزيشان را در رابطه با ديگر مرا کز مجوزدار نگھداری گروھی کودکان ،مالحظه ميکنيد .شما مسئول
انتخاب مناسبترين مرکز مجوزدار نگھداری گروھی کودک برای فرزندتان ھستيد  .مثل بقيه مراکز نگھداری
کودکان ،الزم است که شما نظارت و برسی متوالی خودتان را در نحوه نگھداری فرزندتان ،در مرکز مجوزدار
نگھداری گروھی کودکان را که انتخاب کرده ايد ،داشته باشيد .
کز مجوزدار نگھداری کودکان پيش دبستانی
مرا ز
)(Licensed Preschool
مراکز پيش دبستانی مجوز دار ،معموال بصورت برنامه ھای نيمه وقت از کود کان درسنين بين سی ماھگی
تا سن دبستانی ،در روزھای ھفته دو تا پنج روز ،صبح يا بعد از ظھر ،و روزی مابين دو تا چھار ساعت،
نگھداری مکنند .در بعضی از اين مراکز پيش د بستانی ،برنامه ھای متفاوتی برای گروھای سنی مختلف ،مثل
گروه سنی سه و چھار سالگی دارند در حاليکه بقيه ،يک برنامه واحد برای ھمه گروھای سنی دارند .اين مرا کز
پيش دبستانی مجوزدار ،حتما بايد استانداردھا و مقررات مراکزمحلی صدور مجوز نگھداری از کودکان را داشته
باشند .در ضمن انھا بصورت حتمی توسط ماموران صدورمجوز ،مورده بازديد قرار گرفته اند .بعضی از
مراکز پيش دبستانی از والدين ميخواھند که درمواردی خاص ،و در بعضی برنامه ھا مشا رکت کنند.
بھتر است که والدين ،قبل از اينکه تصميم بگيرند که کدام مرکز ،با توجه به شرايط فرزندشان مناسبتراست ،از
چندين مرکز نگھداری مختلف پيش دبستانی ديدن کنند .متوجه باشيد که چطوری فرزندتان با شرايط پيش
دبستانی ،منطبق ميشود وبصورت کمال مستقيم و اشکار ،در رابطه با موارد مورد نظرتان ،با مربيان گفتگو
کنيد.
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نگھداری کودکان دبستانی
اری
مرا کز مجوزدار
)(Licensed School Age Child Care
مرا کز مجوزدار نگھداری کودکان دبستانی خدمات نگھداری از بچه ھای دبستانی رادر مواقع خارج از زمان
مدرسه را ارائه ميدھد .بعضی ازاين مرا کز ،خدمات نگھداری از بچه ھا را ،قبل و بعد از مدرسه ارائه می
دھند و بعضی ديگر فقط بعد از مدرسه بچه ھا را می پذيرند .در موارد تعطيلی مدارس در روزھای
مخوصصی که مدارس تعطيل باشد ،ممکن است مراقبتھای کامل روزانه ھمدر اين مراکز ،ارائه داده شود.
مربيان مراکز پيش دبستانی ،افراده بالغ باالی نوزده سالگی ميباشند که دوره اموزشی  20ساعتی را در مرکز
نگھداری کودکان ،گذرانده اند و بعضی از انھا مدرک نگھداری از بچه ھای پيش دبستانی و يا انواع ديگر
اموزشھا و تجربيات مربوطه را در ضمينه کار کردن با بچه ھا و والدين بچه ھا را دارند .تجحيزات و کارکنان
مرا کز پيش دبستانی ،حتما بايد با استانداردھا مقرر شده از طرف مراکزاستانی منطبق بوده ،و توسط ماموران
صدور مجوز ،مورده بازديد قرار گرفته باشند.
شما می توانيد بخواھيد که با کارکنان مراکز برنامه ھای کودکان دبستانی ،مالقات کنيد که بتوانيد اطمينان
خاطر در رابطه با نگھداری از فرزندتان را بدست اوريد ،و در صورت نياز گفتگو ی بی پرده با کارکنان ان
مرکز ،در رابطه با نحوه نگھداری از فرزندتان را داشته باشيد.
احتياج به اطالعات بيشتری داريد؟
برای اطالعات بيشتر در رابطه با انتخاب با کيفيت نگھداری بچه ھا ،لطفا در مورده نشريات زير سئوال کنيد:
)-(Choosing Child Careانتخاب مراکز نگھداری از بچه ھا
 -(Selecting an In-homeانتخاب پرستار بچه در منزل
In
)Caregiver
 -(Parents Guideراھنمای والدين برای انتخاب نوع نگھداری از بچه ھا
)ide to Selecting Child Care
) (Child Care Resource & Referralيا می توانيد به محل پاسخ به موارده مورد نياز
برای پيدا کردن ومعرفی مراکز محلی به محل احتياجات د بريتش کلمبيا به شماره تلفن ھای زير زنگ
)(Enquiry BCبزنيد:
1-800-663-7867
7867
604-660-2421
604
يا به وب سايت وزارت نگھداری و پرورش بچه ھا و تو سعه حانواده ھا مراجعه کنيد.
http://www.mcf.gov.bc.ca/childcare/index.htm
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