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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 
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A FKA Children’s Services é uma organização financiada pelo governo 
para providenciar suporte a todos os infantários. Este suporte visa 
assistir o pessoal dos infantários na provisão de programas que vão 
ao encontro das carências culturais e linguísticas das crianças.  

O infantário que você está a usar interessa-se muito em conhecer 
mais quanto à sua cultura e língua e deseja a sua autorização para 
contactar a FKA Children’s Services para obter acesso ao suporte que 
irá assisti-los a prover de um programa que vá ao encontro das 
carências da sua criança. Este suporte irá incluir:  

Colaborador(a) Bilingue  

Uma pessoa que fala a sua primeira língua irá ao infantário para 
apoiar a si mediante:  

• Tranquilização da sua criança dizendo-lhe na sua primeira língua 
que você vai voltar.  

• Manutenção da primeira língua da sua criança e suporte ao 
desenvolvimento do Inglês como segunda língua, em falando com 
a sua criança sempre na sua primeira língua.  

• Ajuda do(a) colaborador(a) bilingue em sossegar a sua criança no 
novo ambiente quando ela estiver aflita e a chorar.  

• Assistência ao pessoal a compreender os seus costumes e valores 
culturais inclusive preferências alimentares, uso do penico e 
rotinas do sono.  

• Apoiando a sua criança a desenvolver amizades tanto com o 
pessoal como com as crianças.  

• Interpretar para o pessoal para que eles/elas possam explicar a 
você as políticas e procedimentos e para que você possa 
comunicar o que você precisa. 

Consultor de Serviços Infantis  

Consultores de Serviços Infantis irão trabalhar tanto com o pessoal 
dos infantários como com colaboradores bilingues para os prover de 
suporte para desenvolver programas que sejam culturalmente 
adequados, mediante  

• Assistência ao pessoal e aos ISFs para entenderem a procedência 
cultural da sua criança e família.  

• Provisão de acesso a recursos e informação que sejam 
culturalmente apropriados.  

• Colaboração com o pessoal para desenvolver programas inclusivos 
que apoiem as crianças e famílias de procedências diversas.  

• Provisão de contínuo suporte aos Colaboradores Bilingues para 
assegurar que eles/elas são suportados(as) no papel que 
desempenham. 

 


