پروگرام مأمور میدانی پیش از مکتب
پرسش های معمول

منظور از پروگرام مأمور میدانی پیش از مکتب ) (PSFOچیست و چه نقشی دارد؟
پروگرام  PSFOبخشی از تمویل کودکستان دولت ایالتی است .نقش  PSFOارتقاء توانمندی کارکنان کودکستان
است تا از پوشش دادن همه ی اطفال پشتیبانی به عمل آید.
آیا پروگرام مأمور میدانی پیش از مکتب مصارفی هم در بر دارد؟
پروگرام  PSFOنه برای خود کودکستان و نه برای خانواده های مربوطه کدام مصارفی را در بر ندارد.
فرزند من در یک مرکز مواظبت از طفل /مرکز تحصیل اولیه به کودکستان می رود ،آیا هنوز به خدمات PSFO
دسترسی داریم؟
بلی ،همه پروگرام های کودکستانی مورد تمویل دولت ویکتوریا استحقاق دریافت خدمات  PSFOرا دارند.
چگونه می توان به پروگرام  PSFOمعرفی شد؟
با اجازه گرفتن از خانواده ،معلم کودکستان می تواند معرفی نماید یا اینکه والدین یا مواظب ها می توانند به طور
مستقیم معرفی نمایند.
چه موقع باید معلومات در باره فرزندم را فراهم نمایم؟
ما خانواده ها را ترغیب می نماییم تا هنگام نام نویسی معلومات فرزند خود را ارائه نمایند تا ما به بهترین وجه از او
برای انتقال به کودکستان و ادامه ی تحصیل حمایت نماییم .وقتی که محل اختصاص یافت ،ما خانواده ها را بسیار
ترغیب می نماییم تا با کودکستان فرزند خود تماس گرفته و در باره ضرورت های خاص فرزند خود با کودکستان
گفتگو نمایند.
فرزند من یک معیوبیت /تأخیر در رشد دارد ،آیا هنوز می تواند در کودکستان سهم بگیرد؟
بلی ،پروگرام های پوشش دهنده کودکستان اطمینان می یابند که همه اطفال بتوانند در محیطی که از توانایی ها و
عالئق فردی آنان حمایت می نماید اشتراک نموده ،تحصیل کنند و انکشاف یابند.
من مطمئن نیستم که فرزندم برای کودکستان آمادگی داشته باشد ،آیا می توانم حمایت بخواهم؟
بلی PSFO ،ها می توانند در ترم  4سال قبل از ورود به کودکستان با خانواده ها شور و مصلحت اندیشی نمایند.
یک فورم "درخواست حمایت برای شروع کودکستان" '('Starting Kindergarten Support Request
) formدر ویبسایت شاروالی کیسی ) (City of Caseyدر دسترس می باشد یا می توانید با تیم  PSFOاز طریق
خدمت به مراجعین ) (Customer Serviceشاروالی تماس بگیرید.
فرزند من هنوز برای رفتن به تشناب (مستراح) تعلیم نیافته ،آیا هنوز هم می تواند در کودکستان حضور یابد؟
بلی .همه ی معلمین کودکستان تعلیم دیده اند تا از اطفال برای تأمین ضرورت های مواظبت از خویش حمایت نمایند.

فکر می کنم که فرزند من برای کودکستان آمادگی دارد ،ولی مطمئن نیستم که آماده رفتن به مکتب در سال بعد
باشد .آیا می تواند یک سال دیگر در کودکستان بماند؟
لزوما ً خیر .وزارت تعلیم و تربیه ) (DETبرای یک سال کودکستان فرزند شما تمویل می کند .برای دستیابی به
تمویل سال دوم معیار های استحقاق دشواری وجود دارند که باید وجود داشته باشد .این تمویل برای اطفالی است که
در زمینه های کلیدی رشدی تأخیر داشته باشند و ماندن در سال دوم در کودکستان طبق نظر معلم دوران اولیه ی
طفولیت برای ایشان سودمند باشد.
در چنین وضعیتی است که  PSFOمی تواند در طول ترم  4در تصمیم برای تمویل سال حضور در کودکستان
فرزند تان از شما حمایت نماید.

