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ما الذي يمكن ان تقدمه لك لجنة 

ي مدينتك / مقاطعتك ؟
 
 رعاية الطفل ف



 

 المحتويات 

ي السن اختيار الرعاية و التعليم
 
المبكر  ف  

    3                                                   طفل للرعاية المقدمة وأنواع   •

 4              بداية البحث الخاص بك                                    •

 5          سنوات المبكرة                           لل مكان الرعايةأو خدمة االتصال ب •

 6                                        - سنوات المبكرةلل مكان الرعايةأو اختيار خدمة  •
 أسئلة لطرحها وما الذي تبحث عنه

 8    سنوات المبكرة           لل مكان الرعايةأو  خدمةل كما الخطوة التالية بعد اختيار  •

امج الوطنية لتمويل رعاية ا                           ألطفالالبر

ي مرحلة رعايةالبرنامج  •
 10 (ECCE)الطفولة المبكرة  و التعليم ف 

 13 (CCSU) رعاية الطفللالشاملة  المجتمعية إلعانةا •

 CCS / CCSP 14 رعاية الطفلل المجتمعية اإلعانة •

 CCS / CCSP  15 األهلية لل 1الجدول  •

 16 (CCSR) همتوفطين المعاد  فطفاللرعاية اال  المجتمعية اإلعانة •

 16 (CCSR (T)) )االنتقالية(لرعاية االفطفال المعاد توفطينهم المجتمعية اإلعانة  •

 17 فطفال م  الل التدرب  و التويي برامج رعاية األ  •

 17 (CETS)تدرب  التعليم و الدعم األفطفال لرعاية برنامج  -

ي فطفل المجتمعي للتبرنامج رعاية األ  -
 18 (CEC) أهيل الوييف 

ة ما فطفل برنامج رعاية األ  -  18 (ASCC) بعد المدرسةلفتر

 20 آلباءاألسئلة المتداولة ل •

 22 مفيدة وسائل اتصال •

ي المدينة / المقافطعةلجنة رعاية األ باالتصال  هوات  •
 24 فطفل ف 
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 ما الذي يمكن أن تقدمه لك لجنة رعاية الطفل

ي المدينة
 
 ؟(CCC) التابعة لك لمقاطعة/ ا ف

عىل الصعيد  (CCCs) ت لجان رعاية األفطفال بالمدينة / المقافطعةأأنش

ي عام 
 
ي ف

 CCCs لتشجيع تنمية رعاية األفطفال محليا. تقدم 2001الوفطن 

 مجموعة واسعة م  الخدمات محلًيا ؛ نح  نقدم المعلومات

األفطفال ،  للساء، و  للسنوات المبكرةواإلرشادات لمقدمي الرعاية 

وعامة الناس حول مجموعة متنوعة م  القضايا المتعلقة  ولياء األمور وا

 .برعاية األفطفال

امج الوفطنية لتموبل رعاية األفطفال نيابة ع  إدارةبإدا CCC تقوم  رة التر

 .(DCYA) شؤون األفطفال والشباب

 

امج الوفطنية  الهدف م  هذا الدليل هو تزوبد اآلباء بمعلومات حول التر

 .لتموبل رعاية األفطفال

 

 لاطفلل رعاية الأنواع مختلفة من مقدمي 

بدوام كامل، وبدوام رعاية األفطفال خدمات ( أماك مقدمي ) قد تقدم

، و  ي
. عادة ما تكون الرسوم ألعمار مدرسية، وخدمات فصليةلزئ 

 المفروضة 
ً
 .لافطفال رعاية ا او خدمة تقدير إدارةل وفقا

 

 

ل الخاصوناطفرعاية األ  مقدمي   

فطفال عالية الجودة لل خدمات رعاية بتقديم الخاصون  وم المقدمونيق

 يتم تشغيلها كمؤسسات خاصة. خدمات رعاية األفطفال هذه حيث

اوح ة يديرها ت م  تتر كات صغتر ة إىل مرافق   الر أو شخص مفرد شر كبتر

كات، وبعضها قد يكون لديهو رعاية األفطفال ل ي تديرها الشر
عدد م   ا النر

ي مواقع مختلفة. يمك  أن تقدم 
مرافق رعاية األفطفال المختلفة ف 

طفولة للتعليم الرعاية و الية األفطفال الخاصة برنامج رعا )أماك ( خدمات

 إعانة، أو (CCS) لرعاية الطفل مجتمعية إعانة، أو  (ECCE) المبكرة

لرعاية  شاملةمجتمعية إعانة ، أو  (CCSP)لرعاية الطفلزائدة  مجتمعية

المعاد عاية الطفل لر  نة مجتمعية، أو إعا (CCSU) الطفل

المعاد توفطينه  مجتمعية لرعاية الطفل إعانة، أو  (CCSR)توفطينه

) التدرب  م  الل  لرعاية األفطفال برامج تموبلو   CCSR (T) )االنتقاىلي

 . (TEC)ل والتشغي

 

 

 

 

 

 

 

ي المجتمع
 
 مقدمي رعاية األطفال ف

ي المجتمعل افطفرعاية اال  مقدمي  وميق
 
فطفال لل خدمات رعاية بتقديم  ف

لرعاية  بحيةر هي خدمات مجتمعية وغتر حيث ذات لودة عالية، 

. يتم إدارة خدمة رعاية الطفل المجتمعية م  قبل مجلس األفطفال

. قد تقدم خدمات رعاية األفطفال المجتمعية برامج تموبل  إدارة فطوعي

 CCSR و CCSR و CCSP و CCS و (ECCE) رعاية الطفولة المبكرة

(T) و TEC  . 

 
 جلساء األطفال

هو شخص يعمل لحسابه الخاص وبقدم الرعاية  لليس األفطفال

لهم. يمك  ي مت  
 
برامج  تقديم لجلساء األفطفال ألفطفال اآلخرب  ف

ECCE و CCSU  ا
ً
 .معايتر معينة لتلبية، وذلك وفق

 

 طفل للرعاية ال نواعا

 فصلية:
ساعة  3.5فطفال يصل إىل رعاية األ إىل برنامج ل فصليةخدمة الالتشتر 

ة تقدم خدمات  الفصلية. الخدمة فصللكل  ي الفتر
الرعاية للطفل ف 

ة ما و / أو الصباحية   .بعد الظهر الفتر

 

 :النهارية بدوام جزئي رعايةال

ي إىل برنامج ل
كت  أل ألفطفال رعاية اتشتر خدمة الرعاية النهاربة بدوام لزئ 

ي اليوم 5ساعة وأقل م   3.5م  
 .ساعات ف 

 

 :بدوام كاملالرعاية النهارية 

كامل إىل برنامج أنشطة للفطفال ألكت  بدوام  تشتر خدمة الرعاية النهاربة 

ي اليوم.  5م  
ي  تشمل خدمة اليوم الكاملساعات ف 

خدمات الدوام الجزئ 

ي س  المدرسة للفطفال  فصليةوخدمات 
وخدمات رعاية األفطفال ف 

 .الملتحقير  بالمدارس االبتدائية

 

 :األطفال لألعمار المدرسيةرعاية ال

إىل خدمات مركزبة للفطفال لمدرسية لالعمار االرعاية المقدمة  تشتر 

اوح أعمارهم بير   ي تعمل خالل واحد أو أكت  م   12-4الذي  تتر
سنة والنر

ات التالية: قبل المدرسة   .خالل العطل المدرسية -بعد المدرسة  -الفتر

 

 جلساء األطفال:

لليس األفطفال إىل رعاية األفطفال داخل دار  مجالسةتشتر خدمات 

فصلية و خدمات األفطفال خدمات  مجالسةاألفطفال. قد تشمل خدمة 

ي س  المدرسة للفطفال الالدوام 
ي وخدمات رعاية األفطفال ف 

جزئ 

.الملتحقير  بالمدرسة االبتدائية
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ي ضع  :1الخطوة 
 
سنوات لخدمة لال متطلباتاعتبارك ف

ي تحتالها   مبكرةال
ي و ، النر

يعتمد نوع الخدمة النر

 تختارها عىل: 

 احتيالات فطفلك واحتيالات عائلتك •

ي تفضلها •
 نوع الخدمة النر

ي مجتمعكالخيارات المتاحة  •
 ف 

ي تحتالها.  مبكرةسنوات الللخدمة الحدد نوع  :2الخطوة 
 النر

 5بدوام كامل ) لمبكرةيمكنك اختيار خدمة السنوات ا

ي )
 3.5ساعات أو أكت  كل يوم( أو رعاية بدوام لزئ 

)تصل إىل  جلساتبساعات( ، أو الرعاية  5ساعة حنر 

ل مجالسةساعة( أو ربما خدمة  3.5 ي المت  
.األفطفال ف 

اتصل بلجنة رعاية الطفل المحلية  :3الخطوة 

ي ست
قائمة م  الخدمات داخل  عطيكالنر

 .منطقتك

ي بعد العثور عىل قائمة ب :4الخطوة 
االماك  النر

ي  لمبكرةخدمات السنوات اتقدم 
ي منطقتك والنر

ف 

توفر خيار الرعاية الذي تحتاله ، يمكنك حينئٍذ 

المفضلة لديك واالتصال بها  ماك تحديد اال 

. إرشادات تفصيلية حول االتصال ب
ً
ة  خدمةالمباشر

عىل  مفصال مذكور وترتي  زبارة  أو مكان الرعاية

 .5الصفحة 

 للحصول  :5الخطوة 
ً
اكتش  ما إذا كنت مؤهال

امج  التموبل عىل الدعم الماىلي م  خالل التر

 . هناك العديد م لرعاية األفطفالالمتاحة الوفطنية 

والعائالت م   باءلآل  وفر الدعم الماىلي المت فطرق

امج الوفطنية الحالية لتموبل الطفل  رعاية خالل التر

 م  خالل الدعم ال
ً
للفطفال الذي   شاملوأيضا

اوح أعمارهم بير   شهًرا كما هو  36لل  أشهر  6تتر

ي دليل اآل 
هذا. إذا كانت لديك أية  باءموضح ف 

جر االتصال اس تفسارات حول برامج التموبل، فتر

باللجنة المحلية لرعاية األفطفال للحصول عىل 

.المعلومات
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 اتخاذ قرار مستنير 
ي خلفية م  خالل إكمال البحث 
 
 ذا، فهمبكرةسنوات الالخدمات ف

ي يدعمس
 
ة تتعلق باختيار ك ف الرعاية خدمة اتخاذ قرارات مستنتر

ي السنوات المبكرة. 
 
لمرحلة تعليم الرعاية و القطاع ان والتعليم ف

 1991ينظم بمول  قانون رعاية الطفل لعام السنوات المبكرة 

وتتحمل وكالة ، 2016عام لوائح السنوات المبكرة( مرحلة )خدمات 

  (Tusla Child and Family Agency) للطفل و األشةال توس

مسؤولية قانونية لدعم االمتثال ومعايتر الجودة م  خالل التفتيش 

 .المنتظم

 

 :السنوات المبكرة الرقابة لمراكز/خدمات

كما لضمان صحة وسالمة ورعاية األفطفال وتعزبز تنميتهم.   معد  التفتيش

ما قبل المدرسة التمهيدية  مرحلةاليج  ضمان امتثال خدمات 

ي ذلك قانون رعاية الطفل لعام 
 
للمتطلبات القانونية ذات الصلة بما ف

. تتوىل 2016السنوات المبكرة( لوائح عام  مرحلة  )خدمات 1991

المرحلة خدمة تفتيش و رقابة مسؤولية للطفل و األشة ال توس وكالة

و الرعاية النهاربة خدمة قبل المدرسة، ودور الحضانة، و ما  التمهيدية

ي احتيالات األفطفال و ال المماثلة لتوسالخدمات المسجلة  ي تلنر
النر

اوح أعمارهم بير   سنوات. تتحمل هذه الوكالة مسؤولية  6-0الذي  تتر

ي 
قانونية لتقييم مستوبات االمتثال للوائح وتعمل مع مقدمي الخدمات ف 

اكة لتعزبز  التفتيش الناشئة ع  الرقابة و تقاربر . ان الثقافة االمتثالشر

الرقابة و وبمك  االفطالع عىل قائمة بتقاربر  ،هي موارد منشورة قّيمة

نت ال توسالمسجلة م  خالل موقع ال توسخدمة لتفتيش ال عىل اإلنتر

www.tusla.ie الرقابة لدعم األشة خالل مراحل السنوات قسم  تحت

 المبكرة,

 

مرحلة )خدمات  1991قانون رعاية الطفل لعام 

 :2016عام وائح السنوات المبكرة( ل

س  ال لمراحلتعليم الرعاية و الم  وال  كل شخص يقدم خدمة 

مبكرة أن يتخذ لميع التدابتر المعقولة للحفاظ عىل صحة وسالمة ال

ام بقوانير  رعاية الطفل  ب  للخدمة وااللتر  ورفاهية األفطفال الحاض 

. 2016عام وائح السنوات المبكرة( لمرحلة )خدمات  1991لعام 

يمك  االفطالع عىل وثيقة الالئحة التنفيذية والتعديالت عىل وثيقة 

ي  Tusla ) )الوقع توسماللوائح م  خالل 
وئ   .اإللكتر

.www.tusla.ie 

 المكالمة االولية/ المقابلة الهاتفية:

بمجرد االنتهاء م  البحث المتعلق بالخدمات، فإن المهمة التالية هي 

بد لمبكرةللسنوات اللرعاية اختيار الخدمات المحتملة  شدك التر . ستر

ة  ي أو المقابلة الهاتفية القصتر
وئ  أسئلتك  المتعلقة بااللابة ع اإللكتر

مناسبة. عندما الخدمة الالرئيسية إىل المرحلة التالية م  اختيار 

، يمكنك فطرح عدد م  األسئلة مبكرةالسنوات الرعاية تتصل بخدمة 

ي البداية
.ف 

 

ي تم اختيارهم قد تساعدك هذه األسئلة عىل إدراج مقدمي 
الرعاية النر

ي اختيار الرعاية ضم  
 
ة ف قائمة مخترصة واتخاذ قرارات مستنتر

 .المناسبة لطفلك

 :مثل هذه األسئلة قد تشمل

ي  •
 
 ؟ Tusla هل الخدمة مسجلة ف

 خدمة؟لل العملما هي ساعات  •

ي تخدمها الخدمة؟ ما هي  •
 الفئة العمربة النر

 ؟لعمليةا في راظنتا قائمة كناأو ھل ھ حالیا رةفوامت أماك  كناھل ھ •

 الرعاية فطوال :ما هي أنواع الرعاية المقدمة، عىل سبيل المثال •

،  بدوام، بدوام كامل اليوم ي
 ، وما إىل ذلك؟فصىلي لزئ 

قادرة  لخدمةا ل، ه دةمحد تحتيالاا فطفلك ىلد نكاإذا   •

 ت؟الحتيالاا ذهه لتلبية

ي لتموبل رعاية الطفل الذي تشارك •
نامج الوفطن  فيه  ما هو التر

 الخدمة، إن ولد؟

،  -ما هي المعلومات المتاحة لك بالفعل  • ي
وئ  الموقع اإللكتر

 صفحة الفيسبوك وما إىل ذلك؟

 

 السنواترعاية ترتيب زيارة إلى خدمة 

 :المبكرة

ا لزبارة بعض الخدمات. 
ً
بعد إلراء مقابلة هاتفية أولية ، تكون مستعد

تي  عدد م  الزبارات إىل الخدمات قم ب المختارة خالل ساعات تر

ا ، قم بإحضار فرد آخر م  العائلة وفطفلك
ً
 .العمل. إذا كان ذلك ممكن

، و  ي بالمدير والمويفير 
وري أن تلتفر بيئة، إعدادات الستكش  تم  الرص 

ومناقشة السياسات واإللراءات المعمول بها. هذه هي فرصتك للتساؤل 

ي إدارة السلوك، واإللراءات 
المطبقة لحاالت ع  نهج الخدمة ف 

الطوارئ، وهل هناك سياسة صحية لتناول الطعام وكي  ستنمي 

الخدمة مصالح فطفلك واستقالله. بعد ذلك، بصفتك أحد الوالدي  / 

، يمكنك أن تقرر ما إذا كانت الخدمة تكمل نهجك تجاه األبوة  الوصي

 .مالئمة لك ولعائلتك ما اذا كانت واألمومة ، و 

 

 أخذها بعين االعتبار:الواجب بعض النقاط 

 .كعائلتو كفلط نتناسبا نمتیدخ لیإ كتراخیا حديدبت مق •

ا  خذ بعير  األعتبار  •
ً
االنطباعات األوىل للخدمة. هل ستكون سعيد

ي هذه الخدمة
ك فطفلك ف   ؟او المكان بتر

 لمراحل السنوات رقابة لخدمة توسالالتحقق م  المرالع: تقاربر ال •

نت؛ هل  وفرة مت مبكرةال ن ي شخص قادر عىل اكان أعىل اإلنتر

 ؟رعاية معينةبخدمة يوصي لك 

ك به م • ع  الخدمة؟ حواسكا الذي تختر

http://www.tusla.ie/
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 التعلم:بيئة 
 ابحث عن: 

قة وترحاب •  ة؟يهل البيئة واسعة، سواء داخلية أو خارلية ، مشر

ي حالة ليدة •
 
ي ف

 وآمنة؟ ، مؤمنةنظيفة ، هل المبائ 

 هل تم وضع الغرف بشكل ليد مما يسمح بحركة آمنة للفطفال؟ •

اتلاهل  • ي حالة ليدةة، آمنمناسبة للعمار  واللع  تجهتر 
 
 ، ف

 ؟و متنوعة

 اللع  والمواد بالحصول عىلفطفال أل هل يتمتع لميع ا •

 ؟بشكل سهل التعليمية

ي لميع أنحاء الخدمة؟لعمأهل هناك دليل عىل عرض  •
 ل األفطفال ف 

ي اختيار األنشطة؟ •
 هل األفطفال أحرار ف 

ما هي فرص التعلم المقدمة م  خالل المناهج الدراسية ، عىل  •

ي اللع  ال سبيل المثال
ي الهواء الطلق، األ بدئ 

 ةنشافط، اللع  ف 

 بناء؟ أنشطة، األنشطة اإلبداعية، ةالجماعي ةنشافط، األ ةالفردي

ي محيطهم؟ •
 هل األفطفال راضون ومرتاحون وسعداء ف 

؟باألفطفال  تم مشاركةهل ي •  نشاط / لعبة ذات معن 

ام المتبادلو  العناية قبةرام كیمکنھل  •  ألفطفالا نبی االحتر

 ؟بالغير  لوا

كي  يتم إبالغ المعلومات اليومية ع  األفطفال إىل أولياء  •

اليوميات وسجل القصاصات وما دفتر  ال، مثوصياء األاألمور/ 

 .إىل ذلك

 أسأل:

 يةاالستقالل نميةهل يتم ت ؟لطفلي ليذلنموا مليوا و سيبد كي  •

 ؟ا وتشجيعه

ي مسألة استقراره و الطفل  لمساعدةكي  سيعمل المويفون  •
ف 

  تأقلمه؟

 مثال مع م  هم خارج غرفتهم،  لالختالطهل لدى األفطفال فرصة  •

 األشقاء؟

 األفطفال إىل الخارج؟ يخرلوا كم مرة  •

 ما هو نهج المنهج المستخدم؟ •

ي تهتم بها؟ •
ي الفئة العمربة النر

 
 كم عدد األفطفال ف

 ؟تحديالسلوك الصع  أو المع المويفون كب  يتعامل  •

ي اليمكنك و هل هل هناك سياسة الباب المفتوح؟  •
زبارة ف 

 أي وقت؟

 

 :الصحة و السالمة
 ابحث عن:

 .مبن  لل و واضحةخالية  مداخل و مخارج •

 هل تحتوي أبواب الفصل عىل لوحات عرض؟ •

دات شھان عل تفاصیء آلبار اشعاد عىل لوحة إلویھل  •

لصحة ول المسئ هوات  االتصال، ليوألف اإلسعاا

 بشأن مخاوف حماية معير  ل تصاإ ضابط، لسالمةوا

 ل؟فاطألا

ي حالة عالمة نقطة التجمع •
 فطفاياتإلالء الحربق،  ف 

بوضوح، معلمة الحربق، إنذارات الدخان، ومخارج الحرائق 

 .إلخ

مرافق  ، و ات، مرافق تغيتر الحفاضالخارليةع  اللمنطقة  •

 ومناسبة. آمنة يج  ان تكون  النوم والراحة

، هل هناك منطقة مناسبة إلعداد الطعام؟ هل هي آمنة •

 ؟يها وصول إلال ال يمك  للفطفالو  صحية 

 أسأل:  

؟ دخولال أو حربة م  لديه حق •  إىل المبن 

 ؟األفطالع عليهيمكنك هل سالمة و للهل هناك بيان  •

؟ هل  المدرسةإىل  م /  هل تولد خدمة توصيل النقل:  •

 للفطفالداعمة تحتوي السيارة عىل أحزمة أمان و / أو مقاعد 

حس  االقتضاء؟ هل السيارة مؤمنة بشكل مناس  مع سائق 

مؤهل وموي ؟

 
؟اسئلة لطرحها و ما الذي تبحث عنه    
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هل تولد سياسة لحماية الطفل؟ هل حرص   حماية الطفل:  •

المويفون دورات تدرببات لحماية الطفل وبحملون شهادات 

تصال معيرّ  ونائ  إ أو ضابط حديثة؟ هل يولد مسؤول

؟ هل التصال إل امسؤول  للفحص  يفير  لميع المو  خضعمعيرّ 

 ؟Garda Vetted قبل الغاردا  م 

الطفل؟ ما  اخذ م  يستطيع  :خذ الطفل من المدرسةسياسة ا •

هي التدابتر المعمول بها لضمان أن األشخاص المرصح لهم فقط 

اب و الوصولاأل لهم حربة الطفل أخذ ب ؟ هل الطفلإىل   قتر

 مطلوبة؟أو كلمة الش الهوبة 

ي سياسة  يھ ما :رضلما سیاسة •
 
 رضلماالضوابط المتبعة ف

 ؟یةدوألاأخذ  ولحها سیاستو

ي الحاالت الطارئة/  •
 
 راءاتإللا يھ ما :وادثلحاالعناية ف

 ببیطلا لیإ ولصولا، بیةطلا فطوارئلا حالة في لمتبعةا

ي أي مرحلة م  حاالت الطوارئ  ك؟لذ لیإ ماو تضارلمموا
 
ف

 وقائعسيتم االتصال بك؟ كي  يتم إبالغك بأي حوادث / 

 متعلقة بطفلك؟

هات:  • ي نزهات؟ إذا كان األمر كذلك،  الب  
 
هل يتم أخذ األفطفال ف

ما هو نوع الرحالت ، وكم مرة ، وما هي نس  البالغير  إىل 

 عىلاسأل للفطالع  هذه الرحالت؟التأمير  غطي ياألفطفال؟ هل 

هات.   سياسة الت  

•  : هل يتعير  عليك تقديم ولبات غداء أو  سياسة األكل الصحي

متاحة الطعام؟ هل هناك عينة  الرعاية بتقديم خدمةوم هل تق

؟ هل يمك  للخدمة تلبية متطلبات غذائية الطعام م  قوائم

كون لدى فطفلك؟ ما هي أوقات الولبات؟ ماذا تمعينة قد 

وبات  يحدث إذا كان فطفلك ال يأكل عشاءه؟ ما هي أنواع المشر

ي الخدمة؟ هل المياه متوفرة فطوال اليوم؟المسموح 
 بها ف 

يمك  االفطالع عىل قائمة  ؟ Tusla لدىهل الخدمة مسجلة  •

ي  Tusla الخدمات المسجلة عىل موقع
وئ    اإللكتر

www.tusla.ie  

 

 الموظفين و اإلدارة:
 ابحث عن:

ي نسخ م  مؤهالت المويفير  وشهادات عرض ل •
التطوبر المهن 

بشكل يج  أن يمتلك لميع المويفير  العاملير  . المستمر

 5المستوى  QQI شهادةمع األفطفال الحد األدئ  م   مباشر 

ي ساسية األ 
 .رعاية الطفولة المبكرةالتعليم و ف 

 نسبة تلباطمت لتلبیة رفلغا في نکافیی نفیوظم كناھل ھ •

 .2016 لمبكرة لعاما واتلسنا ئحوال في ددةلمحا لفاطأل:ار لکباا

ي مع األفطفال والزمالء،  • هل يتفاعل المويفون بشكل إيجائر

عىل سبيل المثال، عىل مستوى الطفل، اللغة اللفظية 

ام والتشجيع؟  والجسدية، التواصل هو االحتر

فير  فوظلما ر یعتبھل  • باألفطفال،  منھلھ في نمھتمیوي  محتر

 م؟عایتھر في لفطل لمحتم رأموىلي کبك و  ءمالزلا

هل تشعر بالراحة واالفطمئنان مع المدير وأي موي  لديك تلتقيه  •

 أثناء الزبارة؟

 اسأل:

ي بطفلك؟ •
 م  سيعتن 

 ئیسيرلا وي لم)ا ئیسيرلا للعماا ماظن كناھل ھ •

ي  نتظامالاسالسة  نلضما كفلطل صلمخصا
 
(؟  كفلط ومی ف

 كم مرة ستتمك  م  التواصل مع هذا الشخص؟

ي  هناك نسبة تغيتر عاليةهل  •
 
؟ إذا كان األمر كذلكالمف  ،ويفير 

 .ذلكأسباب أو تفستر  ما هي أ

 Garda Vetted م  قبل الغارد ا المويفونتم فحص هل  •

مرالع كما هو مطلوب بمول  لوائح هل تم التحقق م  الو 

المويفون الجدد  يخضع؟ هل 2016السنوات المبكرة لعام 

اف اإل  ايتبعهلدورة تعربفية  ي شر
 
 ؟الكاف

ي لميع األوقات ار المويفير  كب  عضو هل يولد  •
 
ي المبن  ف

 
ف

 خالل ساعات تشغيل الخدمة؟

ي ولياء األمور ما هي الفرص المتاحة أل •
اك ف  / األوصياء لالشتر

الرحالت، المشحيات، المناسبات : الخدمة )عىل سبيل المثال

 العائلية ، وما إىل ذلك(؟

أو المويفير  ، كي  يتم التعامل مع المخاوف المتعلقة باألفطفال •

 الخدمة؟ هل هناك سياسة / إلراء للشكاوى؟

 

 :الرسوم

ي تختارها لرعاية  يلشهر/ ا ألسبوعيا لرسما وه ما •
للخدمة النر

يتم دفع الرسوم؟ ما هي الطربقة المفضلة للدفع؟  منر   ؟الطفل

ّ تقديمها عندما  ي يتعير  عىلي
ة اإلشعار النر  لم أعد بحالةما فتر

 رعاية األفطفال؟ل

داد؟ اسأل تأمينات هل ال؟ تأميناتهل مطلوب  • قابلة لالستر

 .للتأميناتدائًما ع  إيصال 

ي اخذ ال :هل هناك أي رسوم إضافية عىل سبيل المثال •
تأخر ف 

 ، ساعات إضافية. الطفل

: ما هي ترتيبات الدفع المتعلقة بالعطل، عىل سبيل المثال •

 ؟عطل متص  المدةو  )الكريسميس( عيد الميالد 

 ىل المدرسة، فهل هذه تكلفة إضافية؟إذا تم توفتر النقل م  وإ •

ما و  لخدمةا فيها كار تش لتيا لوفطنيةا لتمويلا مجابر يه ما •

 ؟أو مؤهل له تستحقه يلذا لبرنامجا

امج المعلومات حول  • ي هذا  لافطفرعاية اال الوفطنية لتر
مفصلة ف 

 الدليل. 

http://www.tusla.ie/
http://www.tusla.ie/
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، قد تشعر أنك  مبكرةسنوات الالرعاية للعندما تزور بعض خدمات 

ي وضع أفضل الختيار ال
 
 .المناسب لطفلك خدمة أو المكانف

 

ي الرعاية خيار لخدمة  يبمجرد أن تقرر أ
 
ف

السنوات األوىل يناسب احتياجاتك ، هناك 

ي يجب اتخاذها 
بعض الخطوات البسيطة الت 

 :بعد ذلك

ي مكان طفلك لحجز أ و د او خدمة الرعاية اتصل بمزو  •
ف 

 الخدمة 
ً
ي زبارة الخدمة مرة اذا كان متاحا

. إذا كنت ترغ  ف 

 .موعد يج  ان تحدد أخرى ، 

 تأميناتال دفععند  •
ً
حول  ضوابطم  ال تأكد  و ، افطل  إيصاًل

داد / غتر القابلة لال القابلة  تأميناتال
داد. الحظ أن لال ستر ستر

أسابيع  4ال يمك  أن تتجاوز ،  ECCE ب الخاصة تأميناتال

 .رسوم ألر

ي حالة  •
ا  درجف 

ً
ي قائمة االنتظار ، افطل  تأكيد

اسم فطفلك ف 

 خدماتالذي تتخذه لراء اإل خطًيا بذلك واستفش ع  

ي إدارة قائمة االنتظار الرعاية للطفل
 .ف 

تي  تارب    خ البدء و قم ب • ة تر تمشيا مع إلراءات  الستقرار  فتر

.أو مكان الرعاية الخدمة

 

، المعلم الجديد )المكان( تحدث إىل فطفلك ع  الخدمة •

 واألصدقاء. 

شارك لميع المعلومات ذات الصلة والمفصلة مع  •

أحداث ، األمراضالمويفير  الذي  يرعون فطفلك مثل 

األكل و النوم، وما إىل أنماط يح  وبكره، ما الحياة الهامة، 

ي الوقت  توفتر عىل أحرص ذلك. 
للقيام بذلك. كلما الكاف 

ي تقدمها ع  فطفلك،  
أصبح م  كلما زادت المعلومات النر

األسهل عىل المويفير  تلبية احتيالات فطفلك، كما أصبح 

ل إىل خدمةم  األسهل عىل الطفل االنتقال م  ا  لمت  

 .مبكرةسنوات اللل الرعاية

كل ما يحتالونه لرعاية فطفلك مثل بتوفتر الخدمة  تأكد م  •

 .الحفاضات، الطعام، الزلالات، إلخ

 .واإللراءاتالعامة افطل  نسخة م  السياسات  •

ة  ،تموبل برنامجذا كنت تستفيد م  إ • فافطل  توضيًحا حول فتر

ت االنتقال إىل خدمة  اإلشعار )عىل سبيل المثال ، إذا اختر

ة اإلشعار وما إذا كان التموبل يبفر مع الطفل  أخرى، فما هي فتر

ي هذه الحاالت(
.أو مع الخدمة ف 
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ي برنامج  )ما قبل المدرسة( برنامج السنة التمهيدية
 
المجانية ف

لرعاية  شاملهو برنامج  (ECCE) رعاية الطفولة المبكرةالتعليم و 

األطفال يهدف إىل منح األطفال فرصة الحصول عىل تعليم قبل 

 .المدرسة مدته سنتان قبل بدء الدراسة االبتدائية

نامج   ؟ECCE هل طفىلي مؤهل لبر

ي الصفحة  ECCE يرجر االفطالع عىل ملصق األهلية ل 
 
م   11ف

نامج  لتر
ً
   ECCE .هذا الكتي  لمعرفة منر يكون فطفلك مؤهال

 كم ستكون التكلفة؟
 للحصول عىل 

ً
ما قبل  التمهيدية سنةالإذا كان فطفلك مؤهال

 تمهيدية فيحق لطفلك الحصول عىل للسة ،المدرسة المجانية

ي اليوم،  3ما قبل المدرسة لمدة 
 
ي األسبوع،  5ساعات ف

 
أيام ف

ا 38لمدة 
ً
ا مجان

ً
 .أسبوع

يمك  لخدمات رعاية األفطفال أن تفرض رسوًما مقابل الخدمات 

ي تقدمها ، مثل الساعات اإلضافية واألنشطة 
اإلضافية النر

ها.  ،السباحة ،اإلضافية االختياربة، مثل الرحالت الحفالت وغتر

ي  64.50 األلر خدمات رعاية األفطفال عىل تحصل
يورو ف 

أسبوًعا لكل فطفل. إذا استفدت م  الساعات  38األسبوع لمدة 

 ECCE اإلضافية / األنشطة االختياربة، فسيتم تطبيق دفعة

 38يورو أسبوعًيا لمدة  64.50الخاصة بك كتخفيض يبلغ 

 .أسبوًعا

ي الحاالت  5فطفال ليس إلزامًيا أن يحرص  األ 
ي األسبوع ، ولك  ف 

أيام ف 

ي 
ي ال يتم فيها ذلك، سيتم تخفيض رسوم التقاص 

عىل  أللرة()ا النر

ي   .أساس تناسنر

رعاية األطفال موجودة في لخدمات أي من الكيف أعرف 

، وكيف يمكنني الحصول على مكان ECCEال برنامج 

 لطفلي؟

 الحالية م  لجنة رعاية الطفل ECCEال تتوفر قائمة بخدمات 

ي  المحلية
. يج  عليك إلراء اتصال مع مقافطعتك/  مدينتكف 

لديهم بعض خدمات رعاية األفطفال المحلية لمعرفة ما إذا كانت 

ي أماك  
ي . سوف ECCEال ف 

ح واف  رسومهم،  بشأن يعطوك شر

باإلضافة إىل أي إضافات يقدمونها. بعد العثور عىل خدمة رعاية 

ي حضور فطفلك إليها، سيطل  منك بعض أفطفال تر 
غ  ف 

 .وتارب    خ ميالد فطفلك PPS المعلومات ع  فطفلك، مثل رقم

 
ي نقل طفىلي من خدمة رعاية أطفال إىل 

هل يمكنت 
 أخرى؟ 

إىل أخرى  ECCEال يمكنك اختيار نقل فطفلك م  إحدى خدمات 

ي أي مرحلة خالل السنة التمهيدية. يج  أن تعطي إشعاًرا لمدة 
 4ف 

، نقلال استمارةأسابيع إىل خدمة رعاية الطفل، وبطل  منك إكمال 

ًعا م  خالل 
َّ
الخدمة األصلية مكان والذي يج  أن يكون موق

والخدمة الجديدة. 

 

ة إخطار، فسيتم دفع ال عطاءفطفلك دون أ نقلإذا قمت ب   خدمةفتر

 م  اإلخطار وستضطر لدفع رسوم للربعة  4األصلية لمدة 
ً
أسابيع بدال

ي الخدمة الجديدة. 
 
 أسابيع التالية ف

 

ي استخدام 
 من ذلك؟ جليسة أطفال هل يمكنت 

ً
 بدال

التقدم الذي  يستوفون متطلبات معينة لجلساء األفطفال يمك  . نعم

 . ECCEال  برنامجبطل  لتوفتر 

/ مدينتكالتابعة لالمحلية يرجر االتصال بلجنة رعاية الطفل 

ي منطقتك للساء األفطفاللمعرفة ما إذا كان أي م   تكمقافطع
 
 ف

كير   نامج مشتر ي التر
 
 .ف

 

نامج  ؟ ECCE هل طفىلي مؤهل لبر

صبحوا عندما يECCE األفطفال مؤهلون للحصول عىل برنامج ال

، التالية الثالثة االنضمام أشهر احدسنوات قبل  3س  ب ؛ سبتمتر

أشهر بحلول نهاية  6سنوات و  5م  كتر يناير وأبربل وليس أ 

نامج. يرجر االفطالع عىل ملصق األهلية ل   ECCE يونيو م  عام التر

ي الصفحة 
م  هذا الكتي  للحصول عىل مزبد م   11ف 

 .نضماماال  أشهر  المعلومات حول األهلية و 

 

 للسن؟هل هناك استثناءات من الحد األعىل 

، ECCEالفطفلك فوق الحد األعىل لعمر برنامج عمر إذا كان 

ي يمك  
ي فيها فهناك بعض الظروف النر

أن يستمر الطفل ف 

ي برنامج
 . ECCE المشاركة ف 

ي يروف استثنائية، يجوز منح إعفاءات م  الحد األعىل للس  
ف 

عندما يكون لدى الطفل احتيالات إضافية تؤخر دخوله إىل 

تقديم فطلبات الحصول عىل هذه اإلعفاءات المدرسة. يج  

 
ً
وبج  أن تشتمل عىل خطاب توصية م  أحد  DCYA إىل خطيا

ورة إعانة االختصاصيير  ينص عىل  الطفل لالستفادة م  سنة ض 

. ل  يتم منح ةقبل المدرس مرحلة التهميدي ما أخرى م  

 .ما قبل المدرسةمرحلة سنوات خالل  6الطفل  إذا بلغإعفاءات 

 

   (AIM)  وصولوالندماج ال  نموذج

 (AIM) األفضل اإلندماج و الوصوليعد نموذج 

األفطفال ذوي دخول نموذًلا للدعم المصمم لضمان 

هدفه هو تمكير  مقدمي  (ECCE) . اإلعاقة إىل برنامج

ما إندماج للمرحلة التمهيدية الخدمات لتقديم تجربة 

قبل المدرسة، وضمان أن كل فطفل مؤهل يمكنه 

ي برنامج 
ي فوائد  ECCEالمشاركة بشكل كامل ف 

ولن 

.مبكرةالرعاية للسنوات الالتعليم و لودة 
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تم تصميم هذا النموذج ليكون متجاوًبا مع احتيالات كل 

ي سياق 
 
ما قبل المدرسة. اإلعداد للمرحلة فطفل عىل حدة ف

مخصًصا يعتمد عىل الحالة ول  قدم دعًما عملًيا يوسوف 

 .يتطل  تشخيًصا رسمًيا لإلعاقة

 

ي  عاناتما هي أنواع ال 
 
 ؟ AIM المقدمة ف

اوح بير   AIM متوفرة م  خالل عاناتمستوبات لإل  7هناك  تتر

المستهدفة. تشتمل المستوبات م  عانات لإل  عانات الشاملةاإل 

 اإلعانات الشاملةم  النموذج عىل مجموعة م   3إىل  1

ما مرحلة إعدادات  ضم  دمجالالمصممة لتعزبز ودعم ثقافة 

اكة مع  قبل المدرسة. ومع ذلك، عندما يرى مقدم الخدمة، بالشر

، أن بعض ا وىلي األمر  ورًبا  لدعم/ الوصي ي قد يكون ض 
 
اإلضاف

، يمكنه التقدم بطل  للحصول  ملتلبية احتيالات فطفل معير 

-4 باتتحت المستو  ةمستهدفواحد أو اكت  م  اإلعانات العىل 

 . م  النموذج 7

لديد دمج تم وضع ميثاق : االندماج: ثقافة 1المستوى 

ي قطاع السنوات ال
 
. الغرض م  الميثاق هو إيهار مبكرةف

ام القطاع ب ي مدعوبير  الخدمة  . مقدمي الدمجالتر 
اك ف  لالشتر

او  ونشر سياسة التضمير   صنعهذا الميثاق م  خالل 

الخاصة بهم. ولدعم هذه العملية، تم إعداد مبادئ  االندماج

التعليم و توليهية محدثة للتنوع والمساواة والدمج م  ألل 

ي حول 
ي وفطن  رعاية الطفولة المبكرة وبتم تقديم برنامج تدربنر

ميثاق الدمج والمبادئ التوليهية م  قبل لجان رعاية الطفل 

ي المدينة وال
 .مقافطعةف 

قر  ی :تمادلخا ميدمقو لآلباء تماومعل: 2 وىلمستا

ون یکت أن مادلخامي دمقء وآلباب الطبمتوى لمستھذا ا

لیھا ول إصولن اثة یمکدمحومتسقة وضحة ت واماومعلم یھدل

 .و  ECCEة بلمتعلقت امادلخوا اإلعاناتوص بخصبسهولة 

AIM  ع  غزبرةوفر معلومات تت AIM قدمي الخدمةلم 

ي 
وئ        www.aim.gov.ie وأولياء األمور عىل الموقع اإللكتر

هذا  قر ي: : القوى العاملة المؤهلة والثقة3المستوى 

ي تطوبر قوى عاملة مؤهلة 
المستوى بمتطلبات االستمرار ف 

ي المشاركة بثقة يمكنها 
تلبية احتيالات لميع األفطفال الراغبير  ف 

نامج ب ، "القيادة إسمه .  برنامج لديد للتعليم العاىلي ECCEال تر

ي 
 ممول،  LINC السنوات المبكرة" أومرحلة م  ألل اإلدماج ف 

وسيتوىل خربجو . 2016سنوًبا منذ عام يبدأ ،  DCYA قبل م 

نامج دور منسق  ي بيئة الدمج التر
ما قبل مرحلة او مكان ف 

.دمجالمدرسة لدعم وتوليه ممارسة ال

ي المستوى  :: خدمة مشورة التعليم الخبب  4المستوى 
 
ف

 خدمة وفطنية، عىل حصولالرابع، يمك  لمقدمي الخدمات ال

ي الرعاية والتعليم ،  أفضل بداية
 
حيث يمك  للمتخصصير  ف

تقديم الدعم و المبكر للفطفال ذوي االحتيالات اإلضافية 

 . ي يقدمها التوليه و مشورة مختصير 
تعتمد درلة الدعم النر

ي 
 
عىل احتيالات الطفل  لمبكرةالسنوات امراحل المتخصصون ف

ومقدم الخدمة. يتم تقديم فطلبات الحصول عىل الدعم 

اكة إذن م المستهدف ب  مع ألولياء األمور/ األوصياء.  و خالل الشر

 

ات البسيطة، : المعدات5المستوى   :األجهزة والتغيب 

ي لتوفتر معدات ولد برنامجي
ألهزة أو منح رأسمالية  ، وفطن 

ة، حيث تكون هذه  ي الصغتر
ي المبائ 

 
مخصصة إللراء تعديالت ف

 ، وربة بناًء عىل توصية م  متخصص معير  لدعم و ذلك ض 

ي مرحلة ما قبل المدرسة. يتم لالوصول 
 
تسهيل مشاركة الطفل ف

م  قبل مزود  5المستوى  إعانةتقديم فطلبات الحصول عىل 

اكة مع أحد اآل   .باءالخدمة، بالشر

 

: : 6المستوى  ي ي  عالجالسيتم توفتر خدمات  التدخل العالجر
النر

ي برنامج 
 
وربة لمشاركة الطفل ف الطفولة رعاية التعليم و تعتتر ض 

تيبات مع هيئة الخدمات الصحية  (HSE) المبكرة. يتم اتخاذ التر

لتقديم هذه الخدمة وتم تموبل عدد م  مراكز العالج اإلضافية 

 .بمول  نموذج الوصول واإلدماج لدعم تقديم الخدمة

 

ي 7المستوى 
 
أو صف المرحلة  غرفة: المساعدة الضافية ف

ا م  يقر ه :ما قبل المدرسة التمهيدية ً ا صغتر
ً
ذا المستوى أن عدد

أولئك الذي  يستفيدون م  ٪ م  1.5 -٪ 1.0األفطفال )حواىلي 

( سيحتالون إىل دعم أكت  مما هو متاح م  خالل ECCEبرنامج 

المذكورة أعاله كافية  عاناتال تكون اإل عندما . 6- 1المستوبات 

اكة مع باليمك  لمقدمي الخدمات، الطفل، احتيالات لتلبية  شر

ي لتموبل  مال أولياء األمور، التقدم بطل  للحصول عىل رأس
إضاف 

ي الفصل الدراسي أو لتمكير  تخفيض نسبة 
ي ف 

الدعم اإلضاف 

.المويفير  إىل األفطفال

 

http://www.aim.gov.ie/
http://www.aim.gov.ie/
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 المرحلة التمهيدية ما قبل المدرسة 

*  3م  عمر 
ُ
 سنوات مجانا

 عىلأهلية طفلك للحصول 

  ECCEبرنامج ال
 
 

Children Born in 2012 

Birth ECCE 

2015 

Entry 

Point 

No. of Weeks for 2015 - 

2016 pre-school year**
 

ECCE 

2016 

Entry 

Point 

No. of Weeks for 2016 - 

2017 pre-school year**
 

Total Eligible 

Weeks 

School 

Start Year 

School 

Start Age 

Jan-12 YES Sep-15 38 YES Sep-16 38 76 Sep-17 5.8 

Feb-12 YES Sep-15 38 YES Sep-16 38 76 Sep-17 5.7 

Mar-12 YES Sep-15 38 YES Sep-16 38 76 Sep-17 5.6 

Apr-12 YES Sep-15 38 YES Sep-16 38 76 Sep-17 5.5 

May-12 YES Sep-15 38 YES Sep-16 38 76 Sep-17 5.4 

Jun-12 YES Sep-15 38 YES Sep-16 38 76 Sep-17 5.3 

Jul-12 NO - 0 YES Sep-16 38 38 Sep-17 5.2 

Aug-12 NO - 0 YES Sep-16 38 38 Sep-17 5.1 

Sep-12 NO - 0 YES Sep-16 38 38 Sep-17 5 

Oct-12 NO - 0 YES Sep-16 38 38 Sep-17 4.11 

Nov-12 NO - 0 YES Sep-16 38 38 Sep-17 4.10 

Dec-12 NO - 0 YES Sep-16 38 38 Sep-17 4.9 

Children Born in 2013 

Birth ECCE 

2015 

ECCE 

2016 

Entry 

Point 

No. of Weeks for 2016 - 

2017 pre-school year**
 

ECCE 

2017 

Entry 

Point 

No. of Weeks for 2017 - 

2018 pre-school year**
 

Total Eligible 

Weeks 

School 

Start Year 

School 

Start Age 

Jan-13 NO YES Sep-16 38 YES Sep-17 38 76 Sept'18 5.8 

Feb-13 NO YES Sep-16 38 YES Sep-17 38 76 Sept'18 5.7 

Mar-13 NO YES Sep-16 38 YES Sep-17 38 76 Sept'18 5.6 

Apr-13 NO YES Sep-16 38 YES Sep-17 38 76 Sept'18 5.5 

May-13 NO YES Sep-16 38 YES Sep-17 38 76 Sept'18 5.4 

Jun-13 NO YES Sep-16 38 YES Sep-17 38 76 Sept'18 5.3 

Jul-13 NO YES Sep-16 38 YES Sep-17 38 76 Sept'18 5.2 

Aug-13 NO YES Sep-16 38 YES Sep-17 38 76 Sept'18 5.1 

Sep-13 NO YES Jan-17 23 YES Sep-17 38 61 Sept'18 5 

Oct-13 NO YES Jan-17 23 YES Sep-17 38 61 Sept'18 4.11 

Nov-13 NO YES Jan-17 23 YES Sep-17 38 61 Sept'18 4.10 

Dec-13 NO YES Jan-17 23 YES Sep-17 38 61 Sept'18 4.9 

Children Born in 2014 

Birth ECCE 
2016 

Entry 
Point 

No. of Weeks for 2016 - 
2017 pre-school year**

 

ECCE 
2017 

Entry 
Point 

No. of Weeks for 2017 - 
2018 pre-school year**

 

ECCE 
2018 

Entry 
Point 

No. of Weeks for 2018 - 
2019 pre-school year**

 

Total Eligible 
Weeks 

Start 
School Year 

Start 
School Age 

Jan-14 YES Apr-17 12 YES Sep-17 38 YES Sep-18 38 88 Sep-19 5.8 

Feb-14 YES Apr-17 12 YES Sep-17 38 YES Sep-18 38 88 Sep-19 5.7 

Mar-14 YES Apr-17 12 YES Sep-17 38 YES Sep-18 38 88 Sep-19 5.6 

Apr-14 NO - 0 YES Sep-17 38 YES Sep-18 38 76 Sep-19 5.5 

May-14 NO - 0 YES Sep-17 38 YES Sep-18 38 76 Sep-19 5.4 

Jun-14 NO - 0 YES Sep-17 38 YES Sep-18 38 76 Sep-19 5.3 

Jul-14 NO - 0 YES Sep-17 38 YES Sep-18 38 76 Sep-19 5.2 

Aug-14 NO - 0 YES Sep-17 38 YES Sep-18 38 76 Sep-19 5.1 

Sep-14 NO - 0 YES Jan-18 23 YES Sep-18 38 61 Sep-19 5 

Oct-14 NO - 0 YES Jan-18 23 YES Sep-18 38 61 Sep-19 4.11 

Nov-14 NO - 0 YES Jan-18 23 YES Sep-18 38 61 Sep-19 4.10 

Dec-14 NO - 0 YES Jan-18 23 YES Sep-18 38 61 Sep-19 4.9 

Children Born in 2015 

Birth ECCE 

2017 

Entry 

Point 

No. of Weeks for 2017 - 

2018 pre-school year**
 

ECCE 

2018 

Entry 

Point 

No. of Weeks for 2018 - 

2019 pre-school year**
 

ECCE 

2019 

Entry 

Point 

No. of Weeks for 2019 - 

2020 pre-school year**
 

Total Eligible 

Weeks 

Start 

School Year 

Start 

School Age 

Jan-15 YES Apr-18 12 YES Sep-18 38 YES Sep-19 38 88 Sep-20 5.8 

Feb-15 YES Apr-18 12 YES Sep-18 38 YES Sep-19 38 88 Sep-20 5.7 

Mar-15 YES Apr-18 12 YES Sep-18 38 YES Sep-19 38 88 Sep-20 5.6 

Apr-15 NO - 0 YES Sep-18 38 YES Sep-19 38 76 Sep-20 5.5 

May-15 NO - 0 YES Sep-18 38 YES Sep-19 38 76 Sep-20 5.4 

Jun-15 NO - 0 YES Sep-18 38 YES Sep-19 38 76 Sep-20 5.3 

Jul-15 NO - 0 YES Sep-18 38 YES Sep-19 38 76 Sep-20 5.2 

Aug-15 NO - 0 YES Sep-18 38 YES Sep-19 38 76 Sep-20 5.1 

Sep-15 NO - 0 YES Jan-19 23 YES Sep-19 38 61 Sep-20 5 

Oct-15 NO - 0 YES Jan-19 23 YES Sep-19 38 61 Sep-20 4.11 

Nov-15 NO - 0 YES Jan-19 23 YES Sep-19 38 61 Sep-20 4.10 

Dec-15 NO - 0 YES Jan-19 23 YES Sep-19 38 61 Sep-20 4.9 

*Free pre-school from 3 years old effective from September 2016. 
**Eligible weeks per ECCE entry point are estimated. Please refer to your early childhood services ECCE calendar for the exact number of eligible weeks. 

 
 

 
Childcare Committees Ireland would like to acknowledge 

Donegal County Childcare for the development of this resource. 
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An Roinn Leanaí agus 

Gnóthaí Óige 

 

 شؤون األفطفال والشبابوزارة 
 

 الجزء التاىلي من هذا الدليل مستمد من

 ل بأسعار معقولةاطفموقع رعاية األ 

www.affordablechildcare.ie 

 والقواعد الخاصة بوثيقة برامج
 2017يوليو  DCYA  ،24تمويل رعاية األطفال

 
 

 

 
 مع شكر خاص

  (DCYA) لدارة شؤون األطفال والشباب 

لتوفب  ومشاركة هذه المعلومات

http://www.affordablechildcare.ie/
http://www.affordablechildcare.ie/
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  36أشهر و  6إذا كان عمر فطفلك ما بير  
ً
شهًرا * وكان مسجال

ي 
 
، فستكون Tusla  ىلدرعاية األفطفال المسجلة خدمات ف

 للحصول عىل إعانة 
ً
مربوفطة فطفال غتر األ رعاية شاملة لمؤهال

ي األسبوع. هذا يصل إىل  20تصل إىل  بالدخل
 1،040يورو ف 

ي السنة€ 
  .ف 

 

ي الحصول عىل   *
واحنر يب اإلعانة الشاملةقد يستمر فطفلك ف   اشر

نامج ب ي بعض الحاالت  ECCEال تر
)مرحلة ما قبل المدرسة المجانية(. ف 

 م   هذا بعمر أكتر ، سيكون 
ً
 .شهًرا 36قليال

 

  

) دوام كامل ساعات أو أكت   5.01أي  ) €20 
  

)دوام للسة كاملة ساعات 3.30إىل  2.16 أي ) €7 
  

 
  6إذا كان عمر فطفلك أقل م  

ً
أشهر ، فقد تكون مؤهال

ا للللحصول عىل إعانة رعاية أفطفال تم اختبارها 
ً
دخل الوارد وفق

ي تصل إىل 
  145والنر

ً
ي األسبوع. لمعرفة ما إذا كنت مؤهال

يورو ف 

ي  1جدول للرعاية الطفل، انظر هذه اإلعانة لللحصول عىل 
ف 

 .15صفحة 

 

ي خدمات رعاية األطفال المسجلة 
 
 ىلديجب تسجيل األطفال ف

TUSLA  لالطالع عىل العانة الشاملةمن أجل االستفادة من .

، يرجر  TUSLA ىلدطفال المسجلن   للرعاية القائمة بمقدمي 

 :االطالع عىل موقع رعاية األطفال بأسعار معقولة 

www.affordablechildcare.ie   

كيف أتقدم بطلب للحصول على 

 شاملة؟ال عانةاإل
طفل لمعرفة ما إذا كانوا يقدمون للرعاية الحدث إىل مقدم ت  •

 أم الالماىلي الدعم 

عليك ان ، وعألسبا في وروی 20 لیإ لیص لما للشاما فعدلل •

( نیدلوال)االوالد  PPSN و لفطلا د میال یخرتاو PPSN دمتق

فطفلك  للتسلی كب صلخاا لفاطألا عایةر ر فوم لیإ

 .بالخدمة

 لفاطألا عایةر ر فوم لیإ رةمباش الماىلي  معدلا فعد مسیت •

 .كفلط عایةر تکلفة نم مهاخص مسیتو كب صلخاا

نامج ، يرجر االتصال بلجنة   • إذا كان لديك أي أسئلة حول هذا التر

ي المدينة / المقافطعة (CCC) لافطفرعاية األ 
  .ف 

 

 CCS نوع جلسة ال
 

الشامل مجموعال  

 CCS)الشامل للمجموع )ال

 

 

ي دوام 
لزئ   ( ساعات 5إىل  3.31 أي ) €10 

) دوام نص  للسة ساعة 2.15إىل  1أي  ) €3.50 

http://www.affordablechildcare.ie/
http://www.affordablechildcare.ie/
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 (CCS)لرعاية األفطفال  اإلعانة المجتمعية

 CCS   نظرة عامة على

هو برنامج لرعاية  (CCS) برنامج اإلعانة المجتمعية لرعاية الطفل

دعم أولياء األمور م  ذوي الدخل المنخفض ل هدفياألفطفال 

ي خدمات رعاية  المخفضة لالستفادة م  تكالي  رعاية األفطفال
 
ف

األفطفال المجتمعية المشاركة. تقوم إدارة شؤون األفطفال 

والشباب بدفع لزء م  تكالي  رعاية األفطفال للفطفال المؤهلير  

ي  وىلي األمر ، مع قيام 
 .بسداد المبلغ المتبفر

إال م  خالل خدمات رعاية األفطفال  CCS ال تتوفر خدمة

توفر قائمة بهذه تحيث المجتمعية غتر الربحية المشاركة ؛ 

مقدم  ومالمحىلي الخاص بك. يق CCC الخدمات م  خالل

وىلي نيابة ع   CCS فطلًبا للحصول عىل خدمةبتقديم الخدمة 

 .أسبوًعا م  السنة 52متاحة لمدة   CCS إعانة األمر. 

أفطفال ما قبل الرضع، فطفال األ رعاية أماك  ل CCSخدمات  تقدمقد 

ما بعد المدرسة. قد تشمل أيضا نادي اإلفطار. قد أفطفال المدرسة و 

ي مستقلة خدمات  CCSال تكون بعض خدمات  قائمة بذاتها وتلنر

ا م  الخدمات عىل سبيل المثال
ً
 .بعد المدرسة، ما نوًعا واحد

 

 ؟CCS  هل أنا مؤهل لبرنامج

  15يج  أن يكون عمر الطفل أقل م  
ً
عاًما حنر يكون مؤهال

نامج  .  CCS  2017/18 لتر
ً
 إذا كان مسجال

ً
ل  يكون الطفل مؤهال

ي 
ي أي برنامج آخر لرعاية األفطفال ف 

   DCYA .ف 

 

 :/ الوصي الذي باءإذا كنت أحد اآل

 ؛ GP يحمل بطاقة فطبية أو بطاقة زبارة  •

 .منخفض هدخل  •

ي   •
 .المدرسة ف 

 ؛ يواصل تعليمه  •

ي التدرب  التحت  • 
 ؛وييف 

ي دفعة   •
ي تلفر

 الرعاية االلتماعية ،ف 

 

ي صفحة  1لالفطالع عىل معايتر األهلية ، انظر الجدول 
.م  هذا الدليل 15ف 

                                                                                                    

  (CCSP) لافطفلرعاية األ االضافية المجتمعية  عانةاإل  

 CCSP نظرة عامة على

 (CCSP) لافطفعاية األ ر ل ة االضافيةالمجتمعياإلعانة رنامج بيقدم 

الدعم لآلباء م  ذوي الدخل المنخفض لالستفادة م  تكالي  

ي خدمات رعاية األفطفال المخفضة رعاية األفطفال 
 
المشاركة ف

نامج و  المملوكة ملكية خاصة وخدمات رعاية األفطفال بالتر

 هذه الخدمات م  خاللبتتوفر قائمة و المجتمعية غتر الربحية ؛ 

CCC   تقوم إدارة شؤون األفطفال والشباب بدفع لزء م . المحىلي

 وىلي األمر تكالي  رعاية األفطفال للفطفال المؤهلير  ، مع قيام 

 . ي
 مع محالتھ بحس اآلباء لیةأھ د یدتح میتبسداد المبلغ المتبفر

 لصفحةا في 1 دولللا في لةدرم يوھ اللتماعیةا لحمایةا مقس

. يج  عىل اآلباء المهتمير  االتصال بخدمة للیدلھذا ا نم 15

 رعاية األفطفال المحلية المشاركة 
ً
 .أوال

 

 ؟ CCSP هل أنا مؤهل لبرنامج

  15يج  أن يكون عمر الطفل أقل م  
ً
عاًما حنر يكون مؤهال

نامج  ي  يكون قد ولد ، أي أن الطفل يج  أن  CCSP لتر
سبتمتر  1ف 

. تتاح إعانة 2002
ً
 52لمدة تصل إىل  CCSP أو بعده ليصبح مؤهال

نامج  .أسبوًعا م  سنة التر

 إذا كنت أحد اآلباء/ الوصي الذي: 

 ؛ GP يحمل بطاقة فطبية أو بطاقة زبارة  •

 .منخفض هدخل  •

ي   •
 .المدرسة ف 

 ؛ يواصل تعليمه  •

ي التدرب  التحت  • 
 ؛وييف 

ي دفعة   •
ي تلفر

 الرعاية االلتماعية ،ف 

ي تكالي  رعاية فطفلك
 للحصول عىل مساعدة ف 

ً
 .قد تكون مؤهال

 

ي  1انظر الجدول ،  CCS / CCSP لالطالع عىل أهلية وأسعار خدمات
 
ف

.الصفحة التالية
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  CCS / CCSP أهلية 1الجدول 

  DSP يتم تحديد مستوى اإلعانة م  خالل حالة  (DSP) .االلتماعيةيتم تحديد أهليتك حس  وضعك مع إدارة الحماية   
ً
الخاصة بك وأيضا

ي الجدول 
 
ي تحتالها. وترد ف

 .األهلية وخيارات رعاية األفطفال واإلعانات الالحقةيتر أدناه معا 1بمستوى رعاية األفطفال النر

 
 

 A نطاقال 

مع البطاقة الطبية ما لم )

 (ينص عىل خالف ذلك

 AJ نطاقال

 (مع البطاقة الطبية)

 B نطاقال

 

 D النطاق

 

 One Parent Family Payment • معايب  األهلية

• Widows/Widowers Pension 

• Farm Assist 

• State Pension 

• Blind Pension 

• Guardian’s Payment 

• Illness/Injury Benefit 

• Disability Allowance 

• Carer’s Benefit/Allowance 

• Back to Work Enterprise/ 

Education Allowance 

• Community Employment/ 

Rural Social Scheme 

• Domiciliary Care Allowance 

Family Income Supplement (FIS) 

• Secondary Students 

• Invalidity Pension 

• Disablement Pension 

• Official Tusla Referrals (no 

medical card required) 

• HSE Public Health Nurse referrals 

(no medical card required) 

• TÚS 

• Part-time Job Incentive Scheme 

• Gateway 

• Job Seeker’s Benefit/ 

Allowance* 

• Supplementary Welfare 

Allowance** 

 بطاقة فطبية  •

ن لذي  يحصلوااآلباء   •

ت على مدفوعا

اللتماعية الرعاية ا

 قلنطاالة ضم  رلمدا

A / AJ لك  ليسو 

 لديهم بطاقة فطبية

 GP بطاقة زبارة •

 سنوات + فقط 6أكت  م  

*** 

دوا لذي  لم يعوء اآلباا •

على ل لي  للحصوهمؤ

ا ذه  A / AJ         النطاق

لذي  تم الك  م ، ولعاا

نهم ألتحقق منهم على ا

في  A / AJ النطاقضم  

 لسابقاسي رالدم العاانهاية 

ي األسبوع ةالكامل يةرعاية اليومليورو ل 80 لرعاية الطفل أعانات بمول  بدل / مكافأة الباحث ع  عمل عىل الحد األقىص م   AJ نطاقاللذان يتأهالن للآلباء يحصل ا *
 .ف 

ي األسبوع ةالكامل يةرعاية اليومليورو ل 80 لرعاية الطفل أعانات بمول  مدفوعات بدل الرفاه التكميىلي عىل الحد األقىص م   AJ نطاقاللذان يتأهالن لل آلباءايحصل  **
 .ف 

اوح أعمارهم بير   GP يرجر مالحظة أن بطاقة زبارة ***   CCS / CCPS مؤهلة للحصول عىلالعائلة   GPبطاقة زبارة  CCS / CCSP. سنوات غتر مؤهلة للحصول عىل تموبل اإلعانة م  6و  0للفطفال الذي  تتر

ي األسبوع. ومع ذلك ، سيعتمد المبلغ عىل مقدار  145األقىص لإلعانة هو الحد 
 .رعاية الطفل والتموبل الذي تستحقهالساعات المستخدمة ليورو ف 

 A النطاق المعدل األسبوعي 
 (مع البطاقة الطبية ما لم ينص عىل خالف ذلك)

 AJ النطاق
 (مع البطاقة الطبية)

 B النطاق
 

 D النطاق
 

( كاملدفعة دوام   (5.01 hrs +)) €145 €80 €70 €50 

ي )
 25€ 35€ 80€ 80€ ((5:00-3:31) دفعة دوام لزئ 

 17€ 25€ 45€ 45€ ((3:30-2:16) دفعة للسة كاملة)

 8.50€ 12.50€ 22.50€ 22.50€ ((2:15-1:00) دفعة نص  للسة)

 
 .م  هذا الدليل 16، انظر صفحة  CCSR (T) و CCSR للحصول عىل معلومات حول

 

.م  المعلومات المحىلي لمعرفة المزبد  CCC ستحتاج إىل تقديم إثبات األهلية ، اتصل بمركزليدة  هادفةللتأهل للحصول عىل إعانات 
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لرعاية االطفال العانة المجتمعية 
  (CCSR)المعاد توطينهم 

   CCSR   عامة عىلنظرة 

نامجالدعم اللئير  هو  CCSR هدف م ال ي إعادة  (PRs) تر
 
ف

ي المجتمع االيرلندي. 
  او توفطينهم واالندماج ف 

ّ
م   آلباءيمك

ي مركز استقبالهم لمدة ثمانية أسابيع  لغةحضور دورة 
وتوليه ف 

 .انتقالهم إىل المجتمع بعد سنة كاملة ل حضور دورة ثم و م  

 

 ؟CCSR للحصول عىلهل أنا مؤهل 

 عمر الطفل المؤهل: 

ي 
اوح أعمار األفطفال المشاركير  ف  مرحلة اليج  أن تتر

تارب    خ  م سنوات  5و  0ما قبل المدرسة بير  التمهيدية ل

 .البدء

ي س  المدرسة )بير  
سنة( الحصول  12و  6يمك  للفطفال ف 

ات العطل المدرسية االبتدائية فقط  .عىل رعاية األفطفال لفتر

 

 ؟  CCSR أتقدم بطلب للحصول عىلكيف 

 كتملتقديم خطاب أهلية م لياء األمور و / ا وىلي األمر يج  عىل  

 CC مقدم وموقع م  وزارة العدل والمساواة. يرجر االتصال

 .المحىلي لمزبد م  المعلومات

 

ي إطار برنامج المتوفرة أنواع األماكن
 
   CCSR ف

ي )بير  
 5دقيقة و  31ساعات و  3يتم توفتر أماك  بدوام لزئ 

ي إفطار برنامج 
.CCSRساعات( ف 

لرعاية االطفال العانة المجتمعية 

 CCSR) )االنتقالية(المعاد توطينهم 

(T)) 

 CCSR (T) نظرة عامة عىل

ىل رعاية األفطفال المجانية ع إمكانية الحصول CCSR (T) يقدم 

ي 
د. ي ألفطفال العائالت النر ي م  التشر

إعانة مالية  بند ال وفر تعائ 

ي 
 
ي التمهيدية لمرحلة اللجميع األفطفال ف

 
ما قبل المدرسة ، بما ف

اوح  ECCE ذلك األفطفال م  الفئة العمربة المؤهلة ل والذي  تتر

سنوات. كما تم تصميم هذا النظام لمساعدة  5-0أعمارهم بير  

ي حالة انتقالية أولئك الذي  
 
د هم ف  .إىل السك  الدائمم  التشر

 مبكرةإال م  خالل خدمات السنوات ال CCSR (T) ال يتوفر

 CCC هذه الخدمات م  خاللبتتوفر قائمة حيث المشاركة؛ 

 .المحىلي 

 

 CCSR (T) األهلية للحصول عىل

 :عمر الطفل المؤهل

ي 
اوح أعمار األفطفال المشاركير  ف  التمهيدية  مرحلةاليج  أن تتر

 .تارب    خ البدء م سنوات  5 - 0ما قبل المدرسة بير  ل

 

 ؟CCSR (T) كيف أتقدم بطلب للحصول عىل

ي  Focus Ireland م  أكيد مطلوب خطاب ت وال: أ
)إذا كان ف 

منطقة دبل ( أو م  السلطة المحلية )لجميع المقافطعات خارج 

 .دبل (

 

لتأكيد األهلية، يلزم تقديم رقم الخدمة العامة الشخصية   :ثانيا

.باإلضافة إىل تارب    خ ميالد الطفل (PPSN) للبوب  واألفطفال
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عىل الدورات التدريبية المؤهلة  باءهو دعم اآل  TEC الهدف من برامج

والفئات المؤهلة من اآلباء العائدين إىل العمل ، من خالل توفب  أماكن 

متاح فقط من خالل خدمات  TEC . رعاية األطفال المدعومة

هذه الخدمات من بتتوفر قائمة حيث المشاركة ؛  مبكرةالسنوات ال

 .المحىلي  CCC خالل

 :TECفروع لبرنامج  3هناك 

برنامج رعاية األطفال لدعم التعليم و التدريب  •
(CETS) 

ي بفطفال أل رعاية ال CETSيوفر برنامج 
عض المشاركير  ف 

دورات مقدمة م  مجالس التعليم لالدورات التدرببية 

 ( والمدارس الثانوبة. VECو FAS ، سابقا  ETBوالتدرب  )

ي  •
برنامج رعاية األطفال المجتمعي للتأهيل الوظيف 

(CEC) 

( وتوفر DSPنيابة ع  إدارة الحماية االلتماعية ) CECتدار 

ي أرعاية ألفطفال ال
نامج تر الولياء األمور الذي  يشاركون ف 

ي 
 .المجتمعي للتأهيل الوييف 

ة ما بعد المدرسة  • برنامج رعاية األطفال لفب 

(ASCC) 

( وتوفر DSPالحماية االلتماعية ) إدارةنيابة ع   ASCCتدار 

رعاية ما بعد المدرسة ألفطفال المدارس االبتدائية لفئات معينة 

 DSP التابعة لل عىل برامج التويي  و اآلباءم  اآلباء العاملير  

ي الت و ال يشمل)
(.المجتمعي  أهيل الوييف 

 التعليم لدعم األطفال رعاية برنامج

 (CETS) والتدريب

بدوام  متوفرة بدوام كامل،يمك  أن تكون أماك  رعاية األفطفال  

ي 
 النقل. تتحمل أو بعد المدرسة معفقط مدرسة بعد الما  ،لزئ 

ETBs و Solas   المسؤولية الكاملة ع  تحديد م  هو مؤهل

  TEC .م  برنامج فروعلالستفادة م  هذه ال

 

 ؟ CETSهل أنا مؤهل للحصول عىل مكان عىل 

ي التالية  •
ي برامج التعليم اإلضاف 

مؤهلون للتقدم المشاركون ف 

   CETS: بطل  للحصول عىل تموي

 (ETB) لتعليم والتدرب م  قبل مجلس  ةالمعتمد CETS دورات •

ي المعتمد لد CETS برنامج •
 (VTOS) ى نظام فرص التدرب  المهن 

 Youthreach  ىالمعتمد لد CETS برنامج •

 (BTEI)  مبادرة العودة إىل التعليم •

الذي  يقومون بإنهاء شهادة المرحلة فطالب المدراس الثانوبة  •

 االعدادية و الثانوبة 

 

ي التقدم بطلب للحصول عىل
 ؟CETS كيف يمكنت 

تقديم خطاب م  مزود التدرب  الخاص بهم باء يج  عىل اآل 

. بمجرد االنتهاء م  الدورةبدأ و توارب    خ ال و الدورة لتشمل ساعات 

رعاية األفطفال ، ستطل  منك الخدمة نسخة العثور عىل خدمة 

نامج  CETS. م  خطاب أهليتك كدليل عىل أنك مؤهل لتر

لطفل، مع ا سجيللتTEC ال  استمارةسيطلبون منك إكمال 

، د ارب    خ ميال و الخاصة بطفلك، وت PPS تفاصيل عنك وع  أرقام

المكان المطلوب وما إىل ذلك، باإلضافة إىل معلومات حول نوع 

ا لكفطف رعايةل
ً
ا إثبات

ً
لك و  PPS ألرقام. وقد يطلبون منك أيض

.الميالدتوارب    خ لطفلك و 
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 ؟ CETSكم سيكون تكلفة حصول مكان عىل   

ي األسبوع ل دفعهالحد األقىص للمبلغ الذي يمك  
 
لحصول ف

ي برنامج
 
 :هو CETS عىل  مكان ف

ي األسبوع 25 -مكان رعاية أفطفال بدوام كامل  •
 
 يورو ف

ي مكان رعاية  •
ي األسبوع 15 -األفطفال بدوام لزئ 

 
 يورو ف

ي األسبوع 5 -مكان رعاية األفطفال بعد المدرسة  •
 
 يورو ف

ي األسبوع€  15 -عد المدرسة )مع النقل( مكان رعاية األفطفال ب •
 
 ف

 

برنامج رعاية األطفال المجتمعي 

 CEC))للتأهيل الوظيفي 
ي رعاية  CEC يوفر برنامج

أو رعاية ما بعد المدرسة  بدوام لزئ 

 .عاًما 13للفطفال حنر س  

 

 ؟ CECهل أنا مؤهل للحصول عىل مكان عىل 

ي 
ا ف 
ً
ا مشارك

ً
، فأنت مؤهل للحصول عىل  CE برنامجإذا كنت والد

الخاص بك  CE لطفلك. يج  أن يعطيك كفيل CEC مكان عىل

   CEC .خطاب أهلية ل 

 :عىل المعلومات التالية هذا الخطابحتوي ييج  أن 

 وىلي األمراسم  •

 رعاية الطفل إعانةتارب    خ بدء استحقاق   •

نامج وىلي األمر تأكيد أن ا•    CEC مؤهل لتر

ي التقدمكيف 
 ؟CEC بطلب للحصول عىل يمكنت 

الحالية م  خالل لجنة رعاية الطفل  CEC تتوفر قائمة بخدمات

ي مدين
 .تك/ مقافطع تكف 

بمجرد العثور عىل خدمة رعاية األفطفال ، سيطل  منك نسخة 

نامج   .CECم  خطاب أهليتك كدليل عىل أنك مؤهل لتر

، الطفل لتسجيلTEC ال  استمارةسيطلبون منك إكمال 

الخاصة بطفلك،  PPS مع تفاصيل عنك وع  أرقام

وتوارب    خ ميالد، وما إىل ذلك، باإلضافة إىل معلومات حول 

ا نوع المكان 
ً
المطلوب لرعاية فطفلك. وقد يطلبون منك أيض

ا ألرقام
ً
 . دلك و لطفلك و توارب    خ الميال  PPS إثبات

 ؟  CEC عىلمكان حصول كم سيكون تكلفة 

ي األسبوع ل دفعهالحد األقىص للمبلغ الذي يمك  
 
لحصول عىل  ف

ي برنامج
 
 :هو CEC مكان ف

ي   •
ي  15 -مكان رعاية األفطفال بدوام لزئ 

 
 األسبوعيورو ف

ي األسبوع 15 -مكان رعاية األفطفال بعد المدرسة   •
 
 يورو ف

 

بعد لفترة ما ل اطفبرنامج رعاية األ

  (ASCC) المدرسة

يوفر برنامج رعاية الطفل بعد المدرسة رعاية ما بعد المدرسة 

. تدار  ألفطفال المدارس االبتدائية لفئات معينة م  اآلباء العاملير 

 DSP تتحمل (DSP) . الحماية االلتماعية إدارةنيابة ع  

المسؤولية الكاملة ع  تحديد الجهة المؤهلة لالستفادة م  هذه 

 .TEC م  برنامجفروع ال

بعد المدرسة فقط أو بعد متوفرة لما يمك  أن تكون األماك   •

ا الموافقة عىل األماك    المدرسة مع
ً
النقل. يمك  أيض

أسابيع  10دة أقصاها للحصول عىل رعاية نهاربة كاملة لم

ي أيام العطل المدرسية وت
حتاج كون م)عندما يكون فطفلك ف 

 .إىل رعاية نهاربة كاملة(

 .أيام 5أو  4أو  3عىل  تناسبيةيتم تطبيق دفعات  •

أسبوًعا كحد أقىص عىل  52يحق للوالدي  الحصول عىل  •

ي يمك  
ي األسبوع النر

نامج ، بغض النظر ع  عدد األيام ف  التر

 .منها االستفادة

 .أسبوًعا 52سيتم سداد قيمة الخدمات لمدة  •

ات الصباح  ونالمؤهلباء عندما يحتاج اآل   • لرعاية الطفل لفتر

 م  ساعات بدأ المدرسةقبل 
ً
، يمك  بعد ، بدال الدوام المدرسي

نامج.  ي إفطار التر
 .تنطبق نفس األسعارو استيعاب ذلك ف 
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 ؟ ASCCهل أنا مؤهل للحصول عىل مكان عىل 

 للحصول عىل
ً
ان يكون ، يج   ASCC لكي تكون مؤهال

ي لدفعات تكملة
ي حالة تلفر

 
الدخل  الشخص ف

وزبادة Family Income Supplement (FIS )العائىلي 

 :ساعات العمل أو استيفاء ما يىلي ل

  ي
ي حالة تلفر

 
 مخصصات الباحثير  ع  عمللدفع او  ف

Jobseekers Benefit  (JB)  أو بدل الباحثير  ع

أو الدفع االنتقاىلي    Jobseekers Allowance (JA)عمل

 Jobseekers Transitional للباحثير  ع  عمل

payment  (JTP)  للش واحادية اآلباءأو الدفع (OFP)  أو

ي برنامج تويي 
 
مما  زب    ج)أو أي م DSP تابع لل المشاركة ف

واحد أو  هلدي ويوًما(  78سبق( لمدة ال تقل ع  ثالثة أشهر )

اوح أعمارهم بير   ي  13و  4أكت  م  األفطفال الذي  تتر
 
عاًما ف

 .المرحلة االبتدائية

 و

: ال  • ي أي مما يىلي
 
( أو  تويي البدء ف ي

)إما بدوام كامل أو لزئ 

 DSP محدد تابع لل أو برنامج تويي  فرص التويي زبادة 

ي عىل النحو التاىلي )باستثناء 
(:  التأهيل الوييف  المجتمعي

WPP  أوBTWEA  أوTUS  أوGateway  أو.RSS

ي التقدم بطلب للحصول عىل
 ؟ASCC كيف يمكنت 

  DSP سيكون بإمكان مكت 
ً
المحىلي إخبارك إذا كنت مؤهال

ي  للحصول عىل مكان
 
إذا كنت كذلك، فيج  أن يعطيك  ASCC . ف

حتوي ييج  أن  ASCC. الخاص بك خطاب أهلية ل  DSP مكت 

 :عىل المعلومات التالية ا الخطابهذ

 وىلي األمراسم  •

 رعاية الطفل إعانةتارب    خ بدء استحقاق   •

نامج وىلي األمر تأكيد أن ا•     CEC مؤهل لتر

بمجرد العثور عىل خدمة رعاية األفطفال ، سيطل  منك نسخة 

نامج ال م  خطاب أهليتك كدليل عىل أنك مؤهل  . ASCCلتر

مع ، الطفل لتسجيلTEC ال  استمارةسيطلبون منك إكمال 

الخاصة بطفلك، وتوارب    خ ميالد،  PPS تفاصيل عنك وع  أرقام

المطلوب  وما إىل ذلك، باإلضافة إىل معلومات حول نوع المكان

ا ألرقام
ً
ا إثبات

ً
لك و  PPS لرعاية فطفلك. وقد يطلبون منك أيض

   .دلطفلك و توارب    خ الميال 

 

 ؟  ASCC عىلكم سيكون تكلفة حصول مكان 

ي األسبوع ل دفعهالحد األقىص للمبلغ الذي يمك  
لحصول عىل  ف 

ي برنامج
 :هو ASCC مكان ف 

ي األسبوع 51 -مكان رعاية األفطفال بعد المدرسة  •
 يورو ف 

ي األسبوع€  15 -عد المدرسة )مع النقل( مكان رعاية األفطفال ب •
 ف 
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 أين أتقدم بطلب؟

 طلب؟ استمارةوجد تهل 

نامجفطل  لل استمارةولد تال  الجديد. بعض مقدمي  تر

فطل  خاص بهم ولك  هذا فقط  استمارةالخدمات لديهم 

 .الستخدامهم الخاص

 على لحصولهلية لاألهل يتعين على الوالدين تقديم وثائق 

 ؟شاملةالعانة إلا

لجميع  ةمتاح وبالتاىلي فهي  حددة بالدخلغتر م اإلعانة الشاملةال. 

ي ال
المناس  )أي م  عمر ستة أشهر حنر الوقت  عمر األفطفال ف 

نامج الرعاية والت ي  عليمالذي يتأهل فيه الطفل لاللتحاق بتر
ف 

ي رعاية األفطفال المسجلة. يج  عىل 
مرحلة الطفولة المبكرة( ف 

 .والطفل باءيانات ميالد اآل و ب PPSNs  اآلباء فقط توفتر االسم و

 

رعاية الدفع اإلعانة الشاملة إلى الوالد أو مقدم تهل 

طفل؟لل  

طفل. يج  تعوبضه للرعاية اللمقدم  شاملةيتم دفع اإلعانة ال

مقابل تكلفة رعاية الطفل. عىل سبيل لمقدم الرعاية هذا 

ي  170فطفال يتقاص  األ رعاية قدم المثال، إذا كان م
يورو ف 

كامل، فإن المبلغ الذي   ة ليومرعاية نهاربمكان  منحاألسبوع ل

اإلعانة الشاملة يج  أن يكون  د استحصاليتحمله الوالدان عن

ي األسبوع 150
 .يورو ف 

 

 ؟املةاإلعانة الشمن المؤهل للحصول على 

ي 
أشهر حنر  6م  س  ة، المسجل خدمة الرعايةكل فطفل ف 

 لبدء 
ً
نامج التاليصبح مؤهال  لمرحلة ما قبل المدرسةمهيدي تر

ي 
. لذلك اإلعانة الشاملة، مؤهل للحصول عىل (ECCE) المجائ 

 .ثالث سنواتعمر قد يكون بعض األفطفال أكتر بقليل م  

 

 رعاية األطفال "المسجلة"؟خدمة ماذا تعني 

ي لمهوربة أيرلندا 
ة لميع خدمات رعاية األفطفال ف  مجتر

ي ت
 
 ضوابط؛ وكالة الطفل واألشة وتخضع للTuslaسال و بالتسجيل ف

، وبالتاىلي  Túsla مع للساء األفطفال. كما يتم تسجيل بعض رقابةوال

ي ال
 
نامجقد يشاركون ف . انقر هنا للتحقق م  خدمات رعاية األفطفال تر

ي بلدك
 
 .المسجلة ف

 
 على مدار السنة؟وفرة مت اإلعانة الشاملةهل  

امج تتوفر اإلعانة الشاملة ل الكاملة للعام  CCSP  و CCS لتر

أسبوًعا  52)حنر  2017أغسطس  21عتباًرا م  ا 2017/2018

ي السنة(. ت
ل )أسابيع افطفرعاية األ  مقدمي لالتقوبمات  طبقف 

 .(العمل

 

 لكل طفل أو لكل أسرة؟ عانات متوفرةهل اإل

ي عائلتك. عىل سبيل المثال ، إذا كان 
تتوفر اإلعانات لكل فطفل مؤهل ف 

نامج اللالستفادة م   لمطلوبلديك فطفلير  لم يبلغا بعد العمر ا تر

ي  التهميدي لمرحلة ما قبل المدرسة
، فسيتأهل   (ECCE) المجائ 

ي ال اإلعانة الشاملةكالهما للحصول عىل 
ي  20صل إىل ت نر

يورو ف 

ي السنة لكل فطفل  1،040إىل  األسبوع. وبصل هذا 
يحرص  خدمة يورو ف 

 .رعاية األفطفال بدوام كامل

 
 

 ما هي معدالت قيم اإلعانة الشاملة؟
 

) دوام كامل ساعات أو أكت   5.01 يأ ) €20 
 

  

ي 
) دوام لزئ  ساعات 5إىل  3.31 أي ) €10 

 
  

) دوام للسة كاملة ساعات 3.30إىل  2.16 يأ ) €7 
 

  

) دوام نص  للسة ساعة 2.15إىل  1أي  ) €3.50 
 

  

 النطاق الشامل CCS نوع جلسة ال

 CCS))النطاق الشامل لل
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ماذا لو كان طفلي يستفيد فقط من رعاية األطفال لبضعة أيام 

 في األسبوع؟

. عىل سبيل المثال ،  ةمتاح اإلعانة الشاملة ي عىل أساس تناسنر

ي 
 
إذا كان الطفل يستفيد م  رعاية األفطفال لمدة يومير  ف

ي األسبوع  8سيكون  األسبوع، فإن مبلغ اإلعانة المتاح
 
يورو ف

يورو(. يوضح الجدول  8يوم =  2× يورو  4=  5يورو /  20)

 :اليومية واألسبوعية اإلعانة الشاملةأدناه تفصيل معدالت 

 

  
 دوام كامل

( ساعات أو أكت   5.01 أي ) €20 €4 
 

  

ي 
 دوام لزئ 

( ساعات 5إىل  3.31 أي ) €10 €2 
 

  

كاملة  ةدوام للس  

( ساعات 3.30إىل  2.16 أي ) €7 €1.40 
 

  

ةدوام نص  للس  

( ساعة 2.15إىل  1أي  ) €3.50 €0.70 
 

  

في مرحلة الطفولة تعليم إذا كان طفلي مؤهالً لبرنامج الرعاية وال

، ولكن ال يمكن العثور على مكان داخل الخدمة، ECCEالمبكرة 

حتى  اإلعانة الشاملةفهل سيكون طفلي مؤهالً للحصول على 

 متوفراً؟ ECCEال يصبح مكان 

نامج  شاملةوفر اإلعانة التتال . ال  لتر
ً
إال عندما يصبح الطفل مؤهال

نامج ECCEال   ECCE. مع ذلك، قد يكون األفطفال المؤهلون لتر

 و CCS مؤهلير  للحصول عىل اإلعانات المقدمة بمول  برامج

TEC . 

 

 CCS/ CCSP من المؤهل للحصول على إعانات دعم شخصية من

 ؟

ي الصفحة 
 
م  هذا الدليل. إذا كنت تتلفر  15ألِق نظرة عىل الجدول ف

 للحصول عىل إعانات 
ً
ي القائمة، فقد تكون مؤهال

 
الدعم المدرج ف

ي األسبوع لكل فطفل 145رعاية الطفل تصل إىل ل
 
 .يورو ف

 

زيادة مزود خدمة رعاية األطفال الخاص بي ب ماذا لو قام 

 رسومه؟

يتم تحديد رسوم رعاية األفطفال م  قبل مقدمي خدمات رعاية 

العديد م  العوامل، مثل أساس  عىلاألفطفال وقد يتم تحديدها 

، إلخ. وقد تم تزوبد مقدمي خدمات رعاية ، االكهرباء ، اإليجار  لتأمير 

ي قدره 
اتصال"  بدون دفعاتمليون يورو "  3.5األفطفال بمبلغ إضاف 

ي رسوم رعاية األفطفال 
إلدارة هذه اإلعانات للش لذا فإن أي ارتفاع ف 

ي أن 
.لعائلتك مساعداتتعلق بتوافر هذه اليال ينبع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

مات. إذا كانت لديك أسئلة إضافية تتعلق بمختلف برامج التمويل، يرجر االتصال باللجنة المحلية لرعاية األطفال للحصول عىل المشورة والمعلو 
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ي طفل رعاية األلاالتصال بكل لجنة  معلومات لهواتفتتوفر 
 
.ظهر هذا الدليل ف
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 وسائل اتصال مفيدة

 (DCYA) إدارة شؤون األطفال والشباب

ي  (DCYA) تأسيس إدارة شؤون األفطفال والشبابتم 
 
. 2011يونيو  2ف

ي  DCYA تركز
 
ي تؤثر عىل األفطفال ف

عىل تنسيق قضايا السياسات النر

ي مرحلة الطفولة المبكرة، العدالة 
 
مجاالت مثل الرعاية والتعليم ف

، عاية األفطفال وحمايتهم، مشاركة األفطفال والشبابر الشبابية، 

ي والمبادرات  ،ألفطفالاألبحاث المتعلقة با الشباب والعمل الشبائر

 .الشاملة للفطفال

 معلومات االتصال: 

Department of Children and Youth Affairs 

43-49 Mespil Road 

FREEPOST F5055 

Dublin 4 

D04 YP52 

Tel: +353 1 6473000 

Fax: +353 1 6473101 

E-mail: contact@dcya.gov.ie 

Web: www.dcya.gov.ie 

 
An Roinn Leanaí 

agus Gnóthaí Óige 

 إدارة شؤون األفطفال و الشباب

 Pobalبوبال 

 Pobal   كة غتر ربحية تدير برامج نيابة ع الحكومة هي شر

. تقدم ي مجموعة م  الخدمات  Pobal األيرلندية واالتحاد األوروئر

ي مجال 
 
رعاية األفطفال بالنيابة ع  إدارة شؤون األفطفال والشباب ف

 .التعليم المبكرو 

 معلومات االتصال: 

Pobal 

Holbrook House 

Holles Street 

Dublin 2 

D02 EY84 

Telephone: 01 511 7000 

Fax: 01 511 7981 

Email: enquiries@pobal.ie 

Web: www.pobal.ie 

 ل اطفرعاية األ وطنية لمنظمات 

ي 
 ف 
ً
 سبع منظمات وفطنية لرعاية األفطفال تموبال

ً
تتلفر حاليا

األفطفال لتعزبز الجودة. هذه إفطار برنامج تكافؤ الفرص لرعاية 

 :المنظمات هي 

 Barnardosبرناردوس  •

ي للساء األفطفال  •
  Childminding Irelandايرلندا ف 

ي الطفولة المبكرة  •
 Early Childhood Ireland ايرلنداف 

• Forbairt Naíonraí Teo 

 لمعية ستايت  األيرلندية لرباض األفطفال •

Irish Steiner Kindergarten Association)) 

 األيرلندية لمعية سانت نيكوالس مونتيسوري •

St. Nicholas Montessori Society of Ireland)) 
 

 

mailto:contact@dcya.gov.ie
http://www.dcya.gov.ie/
mailto:enquiries@pobal.ie
http://www.pobal.ie/


 

 



 

 
 

 

 
 

 600918 061 ليمريك  9140244 059 كارلو

 4365856 049 كافان
 

 3342505 043 لونجفورد

 9336364 042 الوث  6864862 065 كلير

 4310500 021 مدينة كورك
 

 9047010 094 مايو

 9073010 046 ميث  23880 022 مقاطعة كورك

 9123442 074 دونيكال
 

 72896 047 موناغان

 9135878 057 أوفالي  8733696 01 مدينة دبلن

 2896600 01 دنلير راثداون
 

 9622540 094 روسكومون

 9148860 071 ساليغو  4851727 01 فينكال

 752039 091 غالواي
 

 4570122 01 جنوب دبلن

 64200 062 تيبيراري  7181582 066 كيري

 861307 045 كيلدير
 

 295045 051 واترفورد

ميثويست  7752865 056 كيلكيني  044 9335454 

 8661029 057 ليش
 

 9237156 053 ويكسفورد

 64455 0404 ويكلو  9640870 071 ليترم

 

 

ي أغسطس  
ي مدينة دبل  ف 

 .2017تمت مرالعة هذه الوثيقة م  ِقبل لجنة رعاية الطفل ف 
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