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FKA Çocuk Hizmetleri bütün çocuk bakım hizmetlerine destek 

sağlamak için hükümet tarafından fonu sağlanan bir kuruluștur. Bu 

destek, çocukların kültürsel ve dil ihtiyaçlarını karșılayan programları 

sağlamaları için çocuk bakım görevlilerine yardımcı olur.   

 

Sizin kullandığınız çocuk bakım hizmeti sizin kültürünüz ve diliniz 

hakkında bilgi edinmeyi arzu etmektedir ve çocuğunuzun 

ihtiyaçlarının karșılanması için program sağlanmasında yardımcı 

olacak destekten yararlanmaları için FKA Çocuk Hizmetleri ile irtibat 

kurmalarına izin vermenizi rica ediyoruz. Bu destek așağıdakileri 

kapsayacaktır:  

 

Çift-dilli Görevli  

Sizin ana dilinizi konușan bir kiși, hem sizi hem çocuğunuzu 

desteklemek için çocuk bakım hizmetine gelecek ve așağıdakileri 

yerine getirecektir: 

• Çocuğunuza ana dilinde sizin geri geleceğinizi temin edecektir. 

• Çocuğunuzun ana dilini devam ettirecek, bu arada çocuğunuzla 

devamlı ana dilinde konușarak ingilizcesinin gelișmesini de 

destekleyecektir. 

• Çocuğunuz huzursuzsa ve ağlıyorsa, çift-dilli görevli 

çocuğunuzun yeni çevreye alıșmasında yardımcı olabilir. 

• Yiyecek tercihi, tuvalet ve uyku düzeni gibi, sizin kültürsel tutum 

ve değerlerinizi görevlilerin anlamaları için yardımcı olacaktır. 

• Hem görevlilerle hem de diğer çocuklarla arkadașlık kurmasında 

çocuğunuzu desteklemekteyiz. 

• Görevlilere tercümanlık yaparak çocuk bakım hizmetinin șart ve 

kurallarını açıklayabilirler, aynı zamanda siz de ihtiyaçlarınızı 

dile getirebilirsiniz.  

Çocuk Hizmetleri Danıșmanı  

Çocuk Hizmetleri Danıșmanları kültürsel açıdan uygun olan 

programların geliștirilmesinde destek sağlamak için hem çocuk 

bakım görevlileri ile hem de çift-dilli görevlilerle beraber așağı 

șekillerde çalıșacaktır 

• Görevlilere ve ISF’lere, çocuğunuzun ve ailenizin kültürsel 

özgeçmișini anlamalarında yardımcı olmak. 

• Kültürsel olarak uygun kaynak ve bilgilerden yararlanılmasını 

sağlamak. 

• Çeșitli özgeçmiși olan çocukları ve aileleri destekleyecek içerikli 

programlar geliștirmeleri için görevlilerle çalıșarak. 

• Çift-dilli görevlilerin rollerinde desteklenmelerinde emin olmak 

için sürekli destek sağlamak.  


