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Information for Families                                                 Indonesian 

Pelayanan Anak FKA merupakan badan yang menerima dana dari 
pemerintah untuk menyediakan dukungan kepada semua pelayanan penitipan 
anak. Dukungan ini adalah untuk membantu staf penitipan anak dalam 
menyediakan program yang memenuhi kebutuhan budaya dan bahasa anak-
anak.  
 
Pelayanan penitipan anak yang sedang Anda gunakan ingin sekali mengetahui 
lagi tentang budaya dan bahasa Anda dan meminta izin Anda untuk 
menghubungi Pelayanan Anak FKA bagi mengakses dukungan yang akan 
membantunya dalam menyediakan program yang memenuhi kebutuhan anak 
Anda. Dukungan ini termasuk: 
 

Pekerja Dwibahasa 
 
Seorang yang berbicara bahasa pertama Anda akan berkunjung ke pelayanan 
penitipan anak untuk mendukung Anda maupun anak Anda dengan: 

 

• Memberi keyakinan kepada anak Anda dalam bahasanya bahwa Anda 
akan kembali. 

 

• Memelihara bahasa pertama anak Anda dan mendukungan 
pengembangan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua dengan selalu 
berbicara kepada anak Anda dalam bahasa pertamanya. 

 

• Jika anak Anda khawatir dan menangis, pekerja dwibahasa dapat 
membantu anak Anda betah di lingkungan yang baru.  

 

• Membantu staf untuk memahami kebiasaan budaya dan nilai-nilai 
Anda termasuk pilihan makanan serta kebiasaan kamar kecil dan 
tidur. 

 

• Mendukung anak Anda untuk menjalin persahabatan dengan staf 
maupun anak-anak 

 

• Menerjemahkan untuk staf supaya mereka dapat menjelaskan kebijakan 
dan prosedur pelayanan penitipan anak kepada Anda dan Anda dapat 
mengkomunikasikan apa saja yang Anda butuhkan. 

Konsultan Pelayanan Anak 
 
Konsultan Pelayanan Anak akan bekerja sama dengan staf penitipan 
anak maupun pekerja dwibahasa untuk menyediakan dukungan bagi 
mereka dalam mengembangkan program yang sesuai dari segi budaya 
dengan 

• Membantu staf dan ISF untuk memahami latar belakang budaya 
anak dan keluarga Anda. 

• Menyediakan akses ke sumber daya dan informasi yang sesuai 
dari segi budaya. 

• Bekerja sama dengan staf untuk mengembangkan program 
inklusif yang mendukung anak-anak dan keluarga dari latar 
belakang yang beraneka ragam. 

• Menyediakan dukungan berkelanjutan kepada Pekerja 
Dwibahasa untuk memastikan agar mereka menerima 
dukungan dalam peranan mereka. 

Peranan Fasilitator Penunjang Inklusi 
 
Dukungan yang disediakan oleh Pelayanan Anak FKA bersifat jangka 
pendek. Pekerja Dwibahasa tidak dapat mendukung anak Anda 
sepanjang waktu mereka berada di penitipan anak. Staf di pelayanan 
penitipan anak bertanggung jawab atas menyediakan dukungan 
berkelanjutan untuk anak Anda. Mereka melakukan hal ini dengan 
dukungan dari Fasilitator Penunjang Inklusi (ISF). 

 

Fasilitator Penunjang Inklusi tidak dipekerjakan oleh Pelayanan Anak 
FKA. Mereka dipekerjakan oleh organisasi masyarakat dan bertanggung 
jawab atas menyediakan dukungan jangka panjang kepada pelayanan 
tersebut, sementara Pelayanan Anak FKA terlibat dalam dukungan 
tersebut dan juga setelah dukungan telah selesai. 


