
Choosing Child Care 
Farsi – July 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 انتخاب

 مهد کودک
 

 
 
 
 
 

:تهيه شده توسط  
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 تامين مالی توسط

اایالت بریتيش کلمبي  
 
 

  کودک مربیرابطه شما با
 

 هر روز .تان اهمييت زیادی داردکودکمربی ما با شهمکاری 
بگذرانيد و اجازه بدهيد که بداند از او کمی از وقت خود را با 

با او در مورد . مراقبتی که از کودک شما ميکند قدر دان هستيد
لی که از مراقبت کودک خود و یا رفتار  هر گونه ناراحتی خيا
 .او دارید صحبت نمائيد

 
 ربرای اگاهی بيشت

 
در محل شما کسانی هستندکه ميتوانيد با آنها در مورد مهد 

 ویا Health Unitواحد بهداشتی محل تان.  کودک صحبت نمائيد
 در شماره CCRRدفتر منابع اطالعاتی وارجاع مهد کودک

 6046602421 و یا Enquiry BC 18006637867تلفنهای
 .ميتوانند اطالعات بيشتری در این زمينه بشما بدهند

 
 مربی مهد کودک و یا نگرانی ازدر صورتيکه هر گونه 

 Licensingکودک خود دارید، با اداره اداره صدور مجوز
 officeن تماس بگيریدا ت  محل. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :این بروشور به زبانهای
چينی، انگليسی، فارسی، فرانسه، کره ای، پنجابی، اسپانيایئ و 

 ویتنامی قابل دسترسی ميباشد
 
 
 
 
 

 گيریتصميم 
 

 قبل از تصميم گيری نهائی، فکر خوبی است که با
را مهد کودک مورد نظر کودک یا مربی  یک کهییگروالدیند

 .می شناسند صحبت کنيد
می توانيد از آنها همان سئواالتی را بکنيد  که در مالقات با 

 . سئوال کرده ایدتانمربی کودک
 

تنظيم شده  کتبی که حاوی کل مطالب موافقتنامهآمادگی امضاء 
و در صورت عدم .با مهد کود ک می باشد را داشته باشيد

 کودک مربیالزم است که شما و .وجود، ان را خواستارشوید
 تصميم نهائی مربیهنگامی که شما و . باتفاق آنرا مطالعه کنيد

 . را امضا کنيد موافقتنامهخود را گرفتيد هر دو باید
 

 ورود تدریجی 
 

ه مدت به اکان، روزهای اول را کوتفکر مطلوبی است که کود
این ورود تدریجی باعث احساس آرامش . مهد کودک بروند
 کودک خود در مورد این ورود مربیبا . کودک شما ميشود

ساعاتی را که برای  شما، خانواده تان،  وتدریجی صحبت کنيد
 .کودک تا ن و مهد کودکتان مناسب ميباشد انتخاب کنيد
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 :القات ميکنيدوقتی م
 

 :اطراف را نگاه کنيد
 آیا محل امن و تميز است؟ -
 اسباب بازیها و سرگرميهای زیادی هست؟ -
 آیا از بودن کودک خود در آنجا احساس راحتی ميکنيد؟ -
 

 : و کودکتان باشيد مربیمراقب 
 
 آیا دوست دارند با یکدیگر باشند؟ -
 از نحوه صحبت او با کودکتان احساس راحتی می کنيد؟ -
 یا سرگرميهائی برای طول روز تدارک دیده شده؟آ -
 

  کودکان دیگر را نظاره کنيد        
 
 یا از سرگرميها و بودن با دیگران لذت ميبرند؟آ -
 آیا ميتوانند سرگرميهای خود را انتخاب کنند؟ -
 صحبت کرده و  اوآیا براحتی نزد سرپرست ميایند تا با -

 کمک بخواهند؟
 

 :سوا ل کنيد و موارد زیراهه    در مورد برنام
 

 دستورالعمل مریضی -
 دستورالعمل نظم و ترتيب -
 تعطيالت -
 گردشهای جمعی -
 مالقات کننده گان -
 .و سایر سواالتی که دارید -

  
 
 
 
 

 ی اطالعات    رجمع آو
 

هر چه ميتوانيد بيشتر در مورد مهد کودک تحقيق 
 :،ميتوانيدکنيد

 
 زنيدخود زنگ بHealth Departmentبه بخش بهداشت  -
                                     به برنامه مراجع ومنابع مهد کودک -
- ild Care Resource&  Referral Program Chنگ بزنيد  ز 
 روزنامه ها را نگاه بکنيد -
، مرکز Community Centerتابلوی مرکز انجمن محل -

     خانه محلی،  ،neighbourhood house  خانوده
family placeا بخوانيدود ر خ. 

 از نزدیکترین مدرسه سوال کنيد -
با همسایگان، دوستان، اقوام و همکاران خود صحبت  -

 .کنيد
 

 : کودکمربیتماس با 
 

 :نمونه سواالتی کد ميتوانيد بکنيد
 آیا جای خالی برای فرزندانتان دارند؟ -
 ر دارند؟اجازه کاآیا  -
  شده است؟تائيد،  مربیایا  -
  حد است؟ در چهمربیتجارب و آموزشهای  -
 هزینه آن چه قدر است؟ -
 

گاهی اوقات . ميتوانيد این سواالت را تلفنی نيزانجام دهيد
 با کودکان مشغول بوده و ممکن از شما بخواهند که مربيان

 .بعدا بشما زنگ بزنند
 

در صورت تمایل ترتيب دیدار و یا دیدارهای متعدد از مهد 
 .بدهيدکودک را برای آگاهی بيشتر از برنامه های آن 

 
 

شما در جستجوی  یک مهد کودک با کيفييت خوب هستيد، پيدا 
کردن مهد کودکی که شما از آن احساس رضایت کنيد ممکن 

 .است کمی مشکل باشد
 
 :موارد زیر ميتواند ایده هائی به شما بدهد 

 
 : دارایکيفييت خوبیک مهد کودک با

 محلی امن و تميز است -
  صميمی ومهربان داردمربيان -
  دارد ساختمان بازی داخل و بيرونمحل -
 فعاليتهای آموزشی و سرگرم کننده دارد -
 برنامه روزانه دارد -
 غذای سالم دارد -
 

  ميتواند در خانه شما،  خانه کسی شما کودک ازنگاهداری
 یک مهد کودک با صالحيت .یگر و یا درمرکزی باشدد  

د بخو. ،ميتواند نيازهای شما و خانوادهتان را برآورده کند
 آنرا بازدید و مربيانفرصت بدهيد تا چندین مهد کودک و 

این امر بشما کمک ميکند تا انچه را که برای . مالقات کنيد
قبل از جستجو برای مهد .کودک شما بهترین است پيدا کنيد

 :کودک فکر کنيد که
 

 چه روزها و ساعاتی نياز به مهد کودک دارید -
 سن و تجربه کودک شما -
 نيد پرداخت کنيدتا چه حدی ميتوا -
، کار یا آیا مهد کودک را در خانه، یا نزدیک به خانه -

  .مدرسه تان ميخواهيد
 
 
 


