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Az FKA Gyermek Szolgálat feladata, hogy támogassa a gyermekgondozó 
szolgálatokat, a szervezet munkájához a kormány biztosítja az anyagi alapot. 
A támogatás keretében a gondozók a gyermekek hátteréhez illő kulturálisan 
és nyelvileg megfelelő programot kapnak. 
 
A gyermekgondozó szolgálata nagyon szeretne többet tudni az Ön kulturális 
és nyelvi hátteréről ezért szeretné megkapni az ön felhatalmazását, hogy 
érintkezésbe léphessenek az FKA Gyermek Szolgálat amelyen keresztül  
segítséget kaphatnak arra, hogy gyermekének kulturálisan és nyelvileg 
megfelelő gondozást biztosíthassanak. A támogatáshoz tartozik: 
 

Többnyelvű Dolgozó 
 
A gyermekgondozó szolgálathoz bejön egy személy aki az Ön anyanyelvét  
beszéli, hogy Önnek és gyermekének a segítségére legyen : 

 
• A gyermeket saját anyanyelvén nyugtatja meg arról, hogy a szülő 

visszajön érte. 
 
• Segít a gyermeknek az anyanyelvét ápolni és elősegíti az angol 

nyelv, mint második nyelv fejlesztését azzal, hogy a gyermekkel 
mindig az anyanyelvén beszél.  

 
• Amikor a gyermek nyugtalan, ideges és sír, a többnyelvű dolgozó 

segíthet lenyugtatni, hogy az új környezetbe jobban 
beilleszkedhessen. 

 
• Elősegíti a gondozók megértését a gyermek kulturális szokásaival és 

étkezési kívánalmaival, alvási és egyéb rutinokkal kapcsolatban. 
 

• Elősegítik a gyermeknek, hogy a gondozókkal és a gyerekekkel 
barátságot kössenek.  

 
• Az ISF  munkatársak tolmácsolják a szülőknek a gyermekgondozó 

szolgálat célkitűzéseit és előírásait, és a szülő rajtuk keresztül tudathatja 
a gondozókkal az óhaját és véleményét. 

 

Gyermek Szolgálati Tanácsadó 
 
A Gyermek Szolgálati Tanácsadók a gondozókkal és a Többnyelvű 
Dolgozókkal közösen dolgozzák ki a gyermeknek kulturálisan 
legjobban megfelelő programot, az alábbiakon keresztül: 

• A gondozókat és az ISF munkatársakat hozzásegíti, hogy 
megértsék a gyermek és családja kulturális hátterét.   

• Elősegíti, hogy kulturálisan megfelelő segédeszközökhöz 
tudjanak hozzájutni. 

• A gondozókkal közösen segítenek a gyermek hátteréhez 
legjobban megfelelő program kidolgozásában,  amely hozzáillik 
a különböző háttérrel rendelkező közösséghez.  

• Folyamatos támogatást nyújtanak a többnyelvű dolgozóknak a 
munkájukban és a munkájuk hatékony elvégzésében. 

A Bevonást Elősegítő Munkatárs  ’ISF’ 
szerepe 
 
Az FKA Gyermek Szolgálat támogatása rövid lejáratú. A többnyelvű 
dolgozó nem lehet mindig a gyermeke mellett amikor a gyermek a 
gondozóban van. A gyermek folyamatos gondozása a gondozók 
feladata. Ezt a munkát a Bevonást Elősegítő Munkatárs (ISF)  
támogatásával végzik. 

A Bevonást Elősegítő Munkatársakat nem az FKA Gyermek Szolgálat 
alkalmazza. Az ISF munkatársakat  egy közösségi szervezet alkalmazza 
azért, hogy hosszú távú támogatást nyújtsanak a szolgálatnak, az FKA 
Gyermek Szolgálat keretén belül, vagy azon kívül is 


