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نهادی است که اعتبار آن را دولت داده است تا از تمام مؤسسات  FKAخدمات کودکان 
هدف از اين پشتيبانی اين است که به کارکنان . يبانی نمايدپشت) مهد کودکها(کودکياری 

های  هايشان را طوری تنظيم نمايند که نياز  مؤسسات کودکياری کمک نمايد تا برنامه 
 .فرهنگی و زبانی کودکان را تامين نمايد

 
فرهنگ و زبان شما  مهد کودکی را که شما از آن استفاده می کنيد عالقمند است تا در باره 

خواهد تا بتواند با خدمات کودکان بيشت  FKAر کسب اطالع نموده و از شما اجازه می 
هائی را تدوين نمايد که نياز  های الزم تماس برقرار نمايد تا برنامه  برای گرفتن پشتيبانی 

ها از اين قرارند. های فرزند شما را تامين کند  :اين پشتيبانی 
 

 کارکنان آشنا به دو زبان
 

های ذيل از شما و  کسی که به زبان مادری شما سخن می کويد برای ارائه پشتيبانی 
 : فرزندتان به مهد کودک می آيد

 
اطمينان دادن به فرزندتان با زبان خودش به اينکه شما دوباره به مهد کودک •

 .برخواهيد گشت

حفظ زبان مادری فرزندتان و پشتيبانی از وی برای فراگرفتن زبان انگليسی به •
هميشگی با او به زبان مادريش  .عنوان زبان دوم با سخن گفتن 

اگر فرزند شما ناراحت است و گريه می کند کارمند آشنا به دوزبان به او کمک •
 .می کند تا با محيط تازه خو بگيرد

خواهد• فرهنگی و ارزشهای اخالقی  به کارکنان ديگر کمک  راهکارهای  نمود تا 
شما را بفهمند و ازجمله سليقه غذائی، و نظم روزانه از لحاظ رفتن به توالت و 

 .خوابيدن فرزند را ياد بگيرند

 

 .حمايت از فرزندتان تا با کارکنان و کودکان ديگر دوست بشود•

دهند تا سياست• ها و مقررات مهد کودک  آنها برای کارکنان کار ترجمه را انجام می 
هم آنچه را که نياز داريد با آنان در ميان  را برای شما تشريح نموده  و بتوانيد شما 

 .بگذاريد

 مشاورين خدمات کودکان
 

مشاورين خدمات کودکان با کارکنان مهد کودک و مددکاران آشنا به دوزبان 
های ذيل به آنه ياری نمايد تا نسب هائی همکاری نموده تا از راه  ت به تدوين برنامه 

فرهنگی مناسب باشد اقدام نمايند  : که از لحاظ 

فرهنگی • هماهنگی گرايش کودک تا سابقه  کمک به کارکنان و  و مسؤل 
 .خانواده و فرزندتان را درک نمايند

هم باشند• فرهنگی مناسب   .تامين دسترسی به منابع و اطالعاتی که از لحاظ 

هائی که پشتيبان کودکان و خانواده  کار با کارکنان  در جهت تدوين• برنامه 
فرهنگهای گوناگونی باشد  .هائی با 

تداوم پشتيبانی از کارکنان آشنا به دو زبان  تا از نقش آنان پشتيبانی به عمل •
 .آيد

 
هماهنگ کننده گرايش کودک  نقش 

 

به کارمند آشنا .  ارائه می کند کوتاه مدت می باشد FKAپشتيبانی که خدمات کودکان 
اين . دو زبان نمی تواند در تمام مدتی که فرزند شما در کودکستان است کمک نمايد

مسؤليت به عهده کارکنان مهد کودک است تا به طور مداوم از فرزند شما پشتيبانی 
هماهنگی گرايش . به عمل آورند کودکان ) ISF(آنها اين کار را از راه خدمات مسؤل 
دهند  .انجام می 

هماهنگی اين افراد . نيستند FKAگرايش کودکان در استخدام خدمات کودکان  مسؤلين 
هستند و نقش آنها پشتيبانی درازمدت از خدمات  در استخدام يک سازمان مردمی 

هم در موقعی می باشد که خدمات کودکان  از کودک پشتيبانی می کند  FKAکودکان 
هم در زمانی که اين پشتيبانی به پايان می رسد  .و 

 


