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Οι Υπηρεσίες για Παιδιά FKA είναι ένας οργανισμός που 
χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση για να παρέχει υποστήριξη σε 
όλες τις υπηρεσίες παιδικής φροντίδας. Αυτή η υποστήριξη είναι για 
να βοηθήσει το προσωπικό παιδικής φροντίδας να παρέχουν 
προγράμματα τα οποία ανταποκρίνονται στις πολιτισμικές και 
γλωσσικές ανάγκες παιδιών.  
 
Η υπηρεσία παιδικής φροντίδας που χρησιμοποιήτε θα ήθελε πολύ 
να μάθει περισσότερα για τον πολιτισμό και τη γλώσσα σας και θα 
θέλανε την άδειά σας ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν με τις 
Υπηρεσίες για Παιδιά FKA για να έχουν πρόσβαση σε υποστήριξη 
που θα τους βοηθήσει να παρέχουν ένα πρόγραμμα το οποίο 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παιδιού σας. Αυτή η υποστήριξη θα 
περιλαμβάνει: 
 

Δίγλωσσο Υπάλληλο  
 
Ένα άτομο το οποίο μιλάει την μητρική σας γλώσσα θα έρθει στην 
υπηρεσία παιδικής φροντίδας για να υποστηρίξει εσάς και το παιδί 
σας με το:  

 
•  Να καθησυχάσει το παιδί σας στην μητρική σας γλώσσα ότι 

εσείς θα επιστρέψετε. 
 
•  Να διατηρήσει την πρώτη γλώσσα του παιδιού σας και να 

υποστηρίξει την ανάπτυξη της Αγγλικής σαν δεύτερη γλώσσα 
με το να μιλάει πάντα στο παιδί σας στην πρώτη του γλώσσα.  

 
•  Αν το παιδί σας είναι στενοχωρημένο και κλαίει ο/η 

δίγλωσσος/η υπάλληλος μπορεί να βοηθήσει το παιδί σας να 
προσαρμοστεί στο καινούργιο περιβάλλον.  

 
•  Να βοηθήσει το προσωπικό να καταλάβουν τις πολιτιστικές 

σας συνήθειες και αξίες περιλαμβανομένων τις προτιμήσεις 
σχετικά με την διατροφή, την τουαλέτα και τον ύπνο. 

 
•  Δίνει υποστήριξη το παιδί σας για να αναπτύξει φιλίες με το 

προσωπικό και τα άλλα παιδιά. 
 

•  Επίσης βοηθούν ως διερμηνείς για το προσωπικό για να 
εξηγήσουν τις πολιτικές και διαδικασίες υπηρεσιών παιδικής 
φροντίδας σε εσάς και για να μπορείτε εσείς να 
επικοινωνήσετε μαζί τους για ότι χρειάζεστε. 

 

Σύμβουλος Υπηρεσιών για Παιδιά  
 

Οι Σύμβουλοι Υπηρεσιών για Παιδιά θα συνεργαστούν με το 
προσωπικό παιδικής φροντίδας και τους δίγλωσσους 
υπαλλήλους για να τους παρέχουν υποστήριξη στην ανάπτυξη 
προγραμμάτων που είναι πολιτισμικά κατάλληλα με το:  

•  Να βοηθούν το προσωπικό και τους ISF να καταλάβουν 
καλύτερα  την πολιτιστική καταγωγή του παιδιού και της 
οικογένειάς σας. 

•  Να παρέχουν πρόσβαση σε πόρους και πληροφορίες 
που είναι πολιτισμικά κατάλληλοι. 

•  Να συνεργάζονται με το προσωπικό για να αναπτύξουν 
περιεκτικά προγράμματα που υποστηρίζουν παιδιά και 
οικογένειες από ποικίλες πολιτιστικές προελεύσεις.  

•  Να παρέχουν συνεχής υποστήριξη σε Δίγλωσους 
Υπαλλήλους για να εξασφαλίσουν ότι έχουν την 
κατάλληλη υποστήριξη στον ρόλο τους. 

 

Ο Ρόλος του Μεσολαβητή 
Υποστήριξης Ενσωμάτωσης 
 
 

Η υποστήριξη που παρέχουν οι Υπηρεσίες για Παιδιά FKA είναι 
βραχυπρόθεσμες. Ο Δίγλωσσος Υπάλληλος δεν θα μπορεί να 
παρέχει υποστήριξη στο παιδί σας για όλο τον καιρό που θα 
βρίσκονται στην παιδική φροντίδα. Θα είναι ευθύνη του 
προσωπικού στην υπηρεσία παιδικής φροντίδας να παρέχουν 
συνεχής υποστήριξη στο παιδί σας. Αυτό θα το κάνουν με την 
υποστήριξη του Μεσολαβητή Υποστήριξης Ενσωμάτωσης 
(Inclusion Support Facilitator - ISF).  

 

Οι Μεσολαβητές Υποστήριξης Ενσωμάτωσης δεν είναι 
εργοδοτούμενοι από τις Υπηρεσίες για Παιδιά FKA. Είναι 
εργοδοτούμενοι ενός κοινοτικού οργανισμού και είναι υπεύθυνοι 
για την παροχή μακροπρόθεσμης υποστήριξης στην υπηρεσία, 
όταν οι Υπηρεσίες για Παιδιά FKA ασχολούνται με την 
υποστήριξη και μετά αφού έχει τελειώσει η υποστήριξή τους. 

 
 


