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Службата за деца FKA е организација што е финансирана од 
државата за да им пружа поддршка на сите служби за згрижување 
на деца. Поддршката се состои во тоа да му се помогне на 
персоналот за згрижување на деца да пружа програми што ги 
задоволуваат културните и јазичните потреби на децата. 
 
Службата за згрижување на деца што ја користите многу радо ќе 
научи повеќе за вашата култура и јазик и би сакала да добие 
дозвола од вас за да може да стапи во контакт со Службата за деца 
FKA за да добие пристап до поддршка што ќе им помогне да 
пружаат програма што ќе ги задоволува потребите на вашето дете. 
Таа поддршка ќе опфаќа: 
 

Двојазичен работник 
 
Лице што го зборува вашиот јазик ќе дојде во службата за 
згрижување на деца за да ви даде поддршка и на вас и на вашето 
дете така што: 

 
•  Ќе го смири вашето дете кажувајќи му на вашиот мајчин јазик 

дека вие ќе се вратите. 
 
•  Ќе го одржува првиот јазик на вашето дете и ќе го поддржува 

развивањето на англискиот како втор јазик така што секогаш 
на вашето дете ќе му зборува на неговиот мајчин јазик.  

 
•  Ако вашето дете е вознемирено и плаче, двојазичниот 

работник може да помогне околу приспособувањето на 
вашето дете кон новата средина.  

 
•  Ќе му помогне на персоналот да ги разбере вашите културни 

навики и вредности, вклучувајќи ја храната што ја 
претпочитате, навиките за одржување на хигиена и за 
спиење. 

 
•  Ќе го поддржи вашето дете да развие пријателство и со 

персоналот и со другите деца. 
 

•  Преведување за персоналот за да можат тие да ви ги 
објаснат правилниците на установата за згрижување на деца 
и за да можете вие да кажете што ви е потребно. 

 

Советник за службите за деца 
 
Советниците за службите за деца ќе работат и со персоналот за 
згрижување на деца и со двојазичните работници за да им 
пружат поддршка во изработката на програми што се културно 
соодветни, така што 

•  Ќе му помогнат на персоналот и на лицето за поддршка 
за вклучување да го разберат културното потекло на 
вашето дете и семејство. 

•  Ќе обезбедат пристап до средства и информации што се 
културно соодветни. 

•  Ќе работат со персоналот за да се изработат 
вклучителни програми што ги поддржуваат децата и 
семејствата од разни потекла. 

•  Ќе им пружаат тековна поддршка на двојазичните 
работници за да осигураат дека тие имаат поддршка во 
својата улога. 

 
Улогата на лицето за поддршка за 
вклучување 
 
Поддршката што ја пружа Службата за деца FKA е краткорочна. 
Двојазичниот работник нема да може да го поддржува вашето 
дете во текот на целото време додека тоа е во установата за 
згрижување на деца. Персоналот во службата за згрижување на 
деца ќе биде одговорен за пружањето на тековна поддршка на 
вашето дете. Тие ќе го прават тоа со помош на лице за 
поддршка при вклучување (Inclusion Support Facilitator - ISF).  

Лицата за поддршка за вклучување не се вработени во 
Службата за деца FKA. Тие се вработени во организации во 
заедницата и се одговорни за пружање на долгорочна 
поддршка на службата, и додека Службата за деца FKA е 
вклучена во поддршката и откако нејзината поддршка ќе 
престане. 

 


