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رعاية الطفل
أنواع رعاية الطفل

تختلف تكلفة كّل من نوعي رعاية الطفل بشكل كبير 
وتمتلك مختلف مراكز رعاية الطفل قواعد متفاوتة. 

تطلب بعض هذه المراكز أن يحضر طفلكم بدوام كامل. 
بينما توّفر مراكز أخرى رعاية للطفل بدوام جزئي ودوام 

كامل. وقد تكون قوائم االنتظار طويلة.

َصة مراكز رعاية الطفل الُمرخَّ

بناًء على قانون الحضانات النهارية، يتوجب على مقّدمي 
الرعاية الذين يراعون أكثر من خمسة أطفال ليسوا 

أقارب وتحت السّن القانوني الحصول على ترخيص من 
وزارة التربية والتعليم. يتّم تفتيش مراكز رعاية الطفل 

الُمرّخَصة بشكل منتظم من ِقَبل فريق عمل الوزارة 
للتأكد من أن هذه المراكز تلّبي معايير الصحة، واألمان، 

وتدريب مقّدمي الرعاية. يمكن أن يكون مركز رعاية 
الطفل الُمرّخَص منزالً خاصاً، أو مدرسة، أو مركزاً 

مجتمعياً، أو مرفقاً )منشأة( منفصالً.  إن بعض  مراكز 
رعاية الطفل الُمرّخَصة ملكية خاصة، والبعض اآلخر تتّم 

إدارته كتعاونيات حيث يساعد األهل في إدارة المركز.

اعرفوا المزيد عن خيارات رعاية الطفل في 
وزارة التربية والتعليم على موقع ontario.ca أو 

findlink.at/childcare

َصة مراكز رعاية الطفل غير الُمرخَّ

ال يحتاج مقّدمو الرعاية الذين يراعون خمسة أطفال غير 
أقارب أو أقل في منزلهم الخاص إلى ترخيص.

ص، يجب  عندما تختارون مركز رعاية أطفال غير ُمرخَّ
أن تعتمدوا على قناعتكم الخاصة بأنه سيوّفر الرعاية 

المناسبة لطفلكم.

رعاية األطفال المشمولة في اإلعانات

إذا لم يكن بمقدوركم دفع تكلفة رعاية الطفل، قد 
تكونون ُمستِحقين للحصول على إعانة. تحّدثوا 

مع مستشار التوطين الخاص بكم أو قوموا بزيارة 
وزارة التربية والتعليم على موقع edu.gov.on.ca أو 

findlink.at/payingchc

للعثور على وكالة توطين بالقرب منكم، زوروا موقع  
settlement.org

)CCB(  إعانة الطفل الكندية

 CANADA CHILD  إن إعانة الطفل الكندية
BENEFIT - CCBهي مبلغ شهري ال يخضع 

للضرائب تحصل عليه العائالت الُمستِحقة لمساعدتهم في 
تكاليف تربية األطفال تحت عمر 18 سنة. يمكن أن يتلّقى 
هذه اإلعانة أّي شخص مسؤول أساسي عن رعاية الطفل.

للمزيد من المعلومات، زوروا “خدمة كندا” على موقع  
findlink.at/UChildCB أو  servicecanada.gc.ca

مالحظة هامة:

هناك نوعان من رعاية الطفل في أونتاريو: الُمرّخصة 
وغير  الُمرّخصة. عليكم التفكير في هذين الخيارين 

الُمتاحين ثم اختيار ما هو أفصل لعائلتكم.

مراكز أونتاريو للطفولة الُمبكرة 

إن Ontario early years centres )مراكز 
أونتاريو للطفولة الُمبكرة( هي برامج في المراكز 

المجتمعية موجودة في أنحاء المقاطعة.

يستطيع األهل ومقّدمو الرعاية إحضار األطفال منذ 
الوالدة وحتى عمر 6 سنوات للعب والتعلّم في هذه 



المراكز الُممّولة من الحكومة، ويجب أن يبقوا مع 
األطفال. كما توّفر هذه المراكز أيضاً معلومات عن 

الخدمات العائلية، وال توجد رسوم للزيارة.

للعثور على مركز بالقرب منكم، اّتصلوا بخدمة 
أونتاريو  Service Ontario  على الرقم 

1153-268-800-1 أو زوروا وزارة التربية
والتعليم على موقع oeyc.edu.gov.on.ca  أو 

findlink.at/EarlyYearC

روضة األطفال بدوام كامل

تّقدم مدارس أونتاريو الرسمية )العامة( اآلن روضة 
األطفال بدوام كامل لألطفال في عمر 4 و5 سنوات. 

تتواجد في معظم برامج الروضة معلّمة وأخصائية 
تربوية في الطفولة المبكرة. كما توّفر بعض المدارس 

أيضاً برامج رعاية قبل المدرسة وبعدها لطالب الروضة 
من الساعة 7:00 صباحاً وحتى الساعة 6:00 مساًء. إن 
الروضة مجانية، لكن يجب أن يدفع األهل رسماً معقوالً 
عن أطفالهم الذين يحضرون برامج رعاية قبل المدرسة 

وبعدها، والتي تكون لديها قوائم انتظار.

للمزيد من المعلومات، زوروا وزارة التربية والتعليم على 
findlink.at/full-dayK أو edu.gov.on.ca  موقع

هل تعرفون؟

يوّظف العديد من مراكز رعاية الطفل مقّدمي رعاية 
حاصلين على شهادات متخصصة في تربية الطفولة 

.ECE المبكرة
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