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مراقبت از کودک
انواع مراقبت از کودک

هزینه های هر دو نوع مراقبت از کودک بسیار 
متفاوت است و مراکز مختلف مراقبت از کودک قوانین 
متفاوتی دارند. برخی از آنها نیاز دارند که فرزند شما 
به صورت تمام وقت حضور داشته باشد. سایر مراکز 
مراقبت از کودکان را به صورت پاره وقت و موقت 

ارائه می دهند. ممکن است لیست های انتظار طوالنی 
وجود داشته باشد.

مراقبت از کودک دارای مجوز

بر اساس قانون مهدکودک های روزانه، مراقبانی که از 
بیش از پنج کودک زیر ده سال غیرمرتبط نگهداری 
می کنند باید مجوز وزارت آموزش و پرورش داشته 

باشند. مراکز نگهداری از کودکان دارای مجوز مرتباً 
توسط کارکنان وزارت بازرسی می شوند تا اطمینان 

حاصل شود. آنها استانداردهای بهداشت، ایمنی و 
آموزش مراقبین را برآورده می کنند. مراقبت از کودک 
مجاز ممکن است در یک خانه خصوصی، یک مدرسه، 

یک مرکز اجتماعی یا یک مرکز جداگانه باشد. برخی 
از مراکز نگهداری از کودکان دارای مجوز خصوصی 

هستند و برخی دیگر به صورت تعاونی اداره می شوند، 
جایی که والدین به اداره مرکز کمک می کنند.

در مورد گزینه های مراقبت از کودک در وزارت 
آموزش درontario.ca یا findlink.at/childcare بیاموزید.

مراقبت از کودکان بدون مجوز

مراقبانی که از پنج یا کمتر از پنج کودک غیرمرتبط در 
خانه خود مراقبت می کنند نیازی به مجوز ندارند.

هنگامی که مراقبت از کودک بدون مجوز را انتخاب 
می کنید، باید به قضاوت خود تکیه کنید که مراقبت 

مناسب برای کودک شما فراهم می کند.

یارانه مراقبت از کودک

اگر توانایی پرداخت هزینه مراقبت از کودک را 
ندارید، ممکن است واجد شرایط دریافت یارانه 
باشید. با مشاور اسکان خود صحبت کنید یا به 

وزارت آموزش و پرورش به آدرس edu.gov.on.ca یا 
findlink.at/payingchc مراجعه کنید.

برای یافتن یک آژانس تسویه حساب در نزدیکی خود، 
به settlement.org مراجعه کنید

)CCB(  مزایای کودک کانادا

CCB یک پرداخت ماهانه معاف از مالیات است که به 
خانواده های واجد شرایط برای کمک به آنها در هزینه 

های تربیت فرزندان زیر ۱۸ سال پرداخت می شود. 
هر شخصی که مسئولیت مراقبت اولیه از کودک را بر 

عهده دارد می تواند از این مزایا برخوردار شود.

برای اطالعات بیشتر، از Service Canada به 
نشانی servicecanada.gc.ca یا findlink.at/UChildCB دیدن 

کنید.

یادداشت مهم

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

بگیرید و سپس بهترین را برای خانواده خود انتخاب 
کنید.

مراکز سالهای اولیه انتاریو 

مراکز سال های اولیه برنامه هایی در مراکز اجتماعی 
در سراسر استان هستند.

والدین و مراقبان می توانند کودکان تا شش سال را 



برای بازی و یادگیری در این مراکز تحت حمایت دولت 
بیاورند و باید با آنها حضور یابند. این مراکز همچنین 
اطالعاتی در مورد خدمات خانواده ارائه می دهند و 

هیچ هزینه ای برای بازدید وجود ندارد.

برای یافتن یک مرکز در نزدیکی خود، با 
ServiceOntario به شماره -۱۱۵۳-۲۶۸-۸۰۰

۱ تماس بگیرید یا از وزارت آموزش به آدرس 
oeyc.edu.gov.on.ca یا findlink.at/EarlyYearC دیدن کنید.

مهد کودک تمام روز

مدارس دولتی انتاریو اکنون مهدکودک تمام روز را 
برای کودکان چهار و پنج ساله ارائه می دهند. بیشتر 

برنامه های مهدکودک شامل معلم و مربی دوران 
کودکی می شود. برخی از مدارس نیز برنامه های قبل 

و بعد از مدرسه را برای دانش آموزان مهدکودک از 
ساعت 7:00 صبح تا 6:00 بعد از ظهر ارائه می 

دهند. مهدکودک رایگان است، اما خانواده ها باید هزینه 
معقولی را برای حضور فرزندانشان در برنامه های قبل 

و بعد که اغلب دارای لیست انتظار هستند، بپردازند. 
برای اطالعات بیشتر،

آیا می دانستید؟

بسیاری از مراکز مراقبت از کودکان، مراقبانی را با 
مدرک تحصیلی اولیه )ECE( استخدام می کنند
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