
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usługi dla Dzieci FKA 
Dwukulturowy Program Pomocy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informacje dla rodzin 

 
Polish 

 
The Australian Government funds the Bicultural Support Program initiative  

as a part of the Inclusion and Professional Support Program. 

 

FKA Children's Services Inc MRC 
Ground Floor, 9-11 Stewart St, Richmond, 3121  

Tel: +61 3 9428 4471   Fax: +61 3 9429 9252  
Email: fkacs@fka.org.au    Web: www.fka.org.au 

  
 



Information for Families                                                            Polish 

 
Usługi dla Dzieci FKA są finansowane przez rząd, w celu wspierania 
wszelkich usług skupiających się na opiece nad dziećmi. W ich skład wchodzi 
wspieranie pracowników opiekujących się dziećmi, aby mogli oni dostarczać 
programów, które odpowiadają dzieciom pod względem kulturowym i 
językowym.  
 
Usługodawcom dostarczającym usługi opieki nad dziećmi, z których 
korzystasz, zależy na tym, aby dowiedzieć się więcej na temat twojego 
języka i kultury. Dlatego proszą Cię o wyrażenie zgody na skontaktowanie 
się z Usługami dla Dzieci FKA, w celu skorzystania z pomocy, która 
umożliwi im dostarczanie programu spełniającego potrzeby twojego 
dziecka. W skład tej pomocy wchodzi: 
 

Dwujęzyczny Pracownik  
 

Osoba, która mówi w twoim języku ojczystym odwiedzi punkt, gdzie 
dostarczane są usługi dla twojego dziecka, aby wesprzeć Ciebie i twoje 
dziecko przez: 

 

• uspokojenie twojego dziecka w jej/jego języku ojczystym i 
zapewnienie jej/jego, że powrócisz. 

• podtrzymywanie języka ojczystego twojego dziecka przez rozmowy 
z nią/nim w tym języku oraz wspieranie rozwoju języka angielskiego 
jako drugiego języka.  

• uspokajanie twojego dziecka, gdy jest ono smutne i płacze oraz 
ułatwienie jej/jemu zaznajomienia się z nowym otoczeniem.  

• wspieranie innych członków personelu w zrozumieniu twojej 
kultury, specificznych dla niej zwyczajów i wartości, włącznie z 
preferencjami dotyczącymi posiłków, korzystania z toalety i 
rutynami rządzącymi spaniem. 

• Wspieranie twojego dziecka w nawiązywaniu przyjaźni z 
pracownikami i dziećmi. 

• Aby pracownicy mogli przybliżyć Tobie procedury i politykę rządzącą 
placówkami opieki nad dziećmi, a także, abyś mogła/mógł przekazać im 
swoje potrzeby korzystamy z pomocy tłumaczy ustnych. 

•  
 

Konsultant ds. Usług dla Dzieci 
 

Konsultanci ds. Usług dla Dzieci będą współpracować z personelem 
opieki nad dziećmi i pracownikami dwujęzycznymi wspierając ich w 
rozwoju odpowiednich pod względem kulturowym programów przez  

• pomaganie pracownikom i ISFs w zrozumieniu podłoża 
kulturowego twojego dziecka i rodziny. 

• ułatwianie dostępu do odpowiednich pod względem 
kulturowym źródeł i informacji. 

• dążenie do rozwju programów, które włączają i wspierają 
dzieci i rodziny pochodzące z różnych podłoży kulturowych.  

• dostarczanie ciągłego wsparcia Pracownikom Dwukulturowym, 
aby pomóc im w wykonywanych czynnościach. 

 

Zadania osoby odpowiedzialnej za 
łączenie z usługami 
 

Pomoc jaką dostarczają Usługi dla Dzieci FKA jest krótkoterminowa. 
Dwujęzyczny pracownik nie będzie w stanie popierać twojego dziecka 
przez cały okres jego pobytu w placówce opieki nad dziećmi. Za 
dostarczanie twojemu dziecku ciągłego wsparcia odpowiedzialni będą 
pracownicy tej placówki. Pomoże im w tym osoba odpowiedzialna za 
łączenie z usługami (Inclusion Support Facilitator lub ISF).  

Osoby odpowiedzialne za łączenie z usługami nie są zatrudnione przez  
Usługi dla Dzieci FKA, lecz przez organizacje opierające swoją 
działalność na pracy w środowisku. Osoby te są odpowiedzialne za 
dostarczanie długoterminowego wsparcia zarówno wtedy, gdy Usługi 
dla Dzieci FKA zaangażowane są w dostarczanie pomocy, jak i gdy 
pomoc ta się skończyła. 

 


