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مراقبت از اطفال
انواع مراقبت از اطفال

هزینه های هر دو نوع مراقبت از اطفال به طور 
گسترده ای متفاوت است و مراکز مختلف مراقبت از 
اطفال قوانین متفاوتی دارند. برخی از آنها نیاز دارند 
که طفل شما به طور تمام وقت حضور داشته باشد. 

مراکز دیگر مراقبت نیمه وقت و رساندن طفل تا خانه 
را فراهم می کنند. می تواند لست انتظار طوالنی وجود 

داشته باشد.

مراکز مراقبت از اطفال دارای جواز

بر اساس قانون روز کودکستان، مراقبت کنندگان که 
بیش از پنج طفل زیر ده سال که از خود شان نباشد را 
مراقبت می کنند، باید مجوز وزارت معارف را داشته 
باشند. مراکز مراقبت از اطفال دارای مجوز به طور 

منظم توسط کارکنان وزارت بازرسی می شوند تا 
مطمئن شوند که استانداردهای تعلیمی، صحی، ایمنی و 

مراقب را برآورده می کنند. مراقبت از اطفال دارای 
مجوز ممکن است در یک خانه خصوصی، مکتب، یک 

مرکز اجتماعی یا یک مرکز جداگانه باشد. برخی از 
مراکز مراقبت از اطفال دارای مجوز خصوصی هستند 
و برخی دیگر به عنوان تعاونی اداره می شوند، جایی 

که والدین در اداره این مرکز کمک می کنند.

در مورد گزینه های مراقبت از اطفال به صفحه وزارت 
معارف درontario.ca یا findlink.at/childcare مراجعه 

نمائید.

مراکز مراقبت از اطفال بدون جواز

مراقبت کنندگان که از پنج یا کمتر طفل که از خود شان 
نباشد در خانه خود اطفال مراقبت می کنند، نیازی به 

مجوز ندارند.

هنگامی که شما مراقبت کننده از اطفال بدون مجوز را 

انتخاب می نمائید شما باید خود تان قضاوت کنید که 
مراقبت کننده از طفل شما مراقبت درست می نماید.

پول کمکی مراقبت از اطفال

اگر شما نمی توانید هزینه مراقبت از طفل را پرداخت 
کنید، ممکن است واجد شرایط پرداخت پول کمکی 

باشید. با مشاور اسکان خود صحبت کنید و یا به 
 findlink.at/payingchc یا edu.gov.on.ca وزارت معارف

مراجعه نمائید.

برای پیدا کردن یک آژانس اسکان در نزدیکی شما، به 
settlement.orgمراجعه نمائید.

)CCB(  مزایای اطفال کانادا

کمک های ماهانه اطفال معاف از مالیات می باشد که به 
خانواده های واجد شرایط برای کمک به آنها در قسمت 

بزرک کردن اطفال زیر 18 سال انجام می شود. هر 
فرد مسئول مراقبت کننده اولیه از طفل می تواند این 

پول را دریافت خواهد کرد.

برای کسب معلومات بیشتر به خدمات کانادا درصفحه  
servicecanada.gc.ca  یا findlink.at/UChildCB مراجعه 

نمائید.

نکته مهم

دو نوع مراقبت از اطفال در انتاریو وجود دارد: مجوز 
و بدون مجوز. شما باید این دو گزینه را در نظر 

بگیرید و سپس انتخاب کنید که چه چیزی برای خانواده 
تان بهتر است.

مراکز سال های اولیه انتاریو 

مراکز سال های ابتدایی برنامه هایی را برای اطفال در 



مراکز اجتماعی در سراسر والیت فراهم می سازند.

والدین و مراقبت کنندگان اطفال می توانند اطفال را تا 
سن شش سالگی برای بازی و آموزش در این مراکز 
با بودجه دولتی بیاورند و باید با آنها شرکت کنند. این 

مراکز همچنان معلومات در مورد خدمات خانواده ارائه 
می دهند و هیچ هزینه ای برای بازدید وجود ندارد.

برای پیدا کردن یک مرکز در نزدیکی شما، با 
ServiceOntario  در شماره 1-800-268-1153

تماس بگیرید و یا از وزارت معارف 
oeyc.edu.gov.on.ca  یا findlink.at/EarlyYearC دیدن 

نمائید.

کودکستان تمام روز

مکاتب دولتی انتاریو اکنون کودکستان تمام روز را 
برای اطفال چهار و پنج ساله فراهم می نمایند. اکثر 

برنامه های کودکستان شامل معلم و مربی دوران طفلیت 
می باشند. برخی از مکاتب همچنان برنامه های قبل 
و بعد از مکتب را برای دانش آموزان کودکستان از 
ساعت 7 صبح تا 6  بعد از ظهر ارائه می نمایند. 
کودکستان ها رایگان اند، اما خانواده ها باید پول 

معقولی برای اطفال خود بپردازد تا در برنامه های 
قبل و بعد از آن که اکثراوقات لست های طوالنی جهت 

اشتراک را دارند شرکت کنند.

edu.gov.on.ca  برای معلومات بیشتر به وزارت معارف
یا   findlink.at/full-dayK مراجعه نمائید.

آیا می دانستید؟

بسیاری از مراکز مراقبت از اطفال مراقبان را که 
دارای دیپلوم های تعلیم و تربیه در مرحله اول کودکی 

استخدام می کنند.
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