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مجلس مدينة ميلتون ()Melton City
برامج وخدمات
العائالت واألطفال

الخدمات العائلية
تهدف إلى االستجابة إلحتياجات مجتمعنا بالدعم والمعلومات والموارد الالزمة لتحقيق إحساسهم بالرفاهية البدنية والعاطفية
واالجتماعية واالقتصادية من خالل توفير الخدمات والبرامج بما في ذلك برنامج المساعدة في أوقات الضائقة ،والدعم
األسري المتكامل ،وتقديم المشورة والعمل الجماعي.
دليل األسرة واألطفال على اإلنترنت
دليل على االنترنت للخدمات ذات الصلة باألسر واألطفال والمهنيين في مدينة ميلتون.
meltonfamiliesandchildren.com

الرعاية النهارية العائلية
هي خدمة تعليم ورعاية منزلية مرنة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أسابيع و  31عاماً حيث تقدم خدمة رعاية
بدوام كامل وجزئي وعارض قبل وبعد المدرسة والعطلة المدرسية وعطلة نهاية األسبوع ورعاية أثناء الليل إعتماداً على
توافر المربين .يتم اختيار المربين بعناية وهم يوفرون بيئة آمنة ومأمونة ومحفزة لمجموعات صغيرة من األطفال في بيوت
المربين .ويتم دعم المربين ومراقبتهم من قبل وحدة تنسيق مهنية.
خدمات اإلسكان
تقدم الدعم لألشخاص في مدينة ميلتون الذين ال مأوى لهم أو المعرضين لخطر التشرد .للوصول إلى الدعم من خدمات
اإلسكان سوف تحتاجون أوالً لرؤية اإلسكان االجتماعي والدعم لجيش الخالص ( Salvation Army Social Housing
 )and Supportالستكمال التقييم واإلحالة.
روضة األطفال
تهدف إلى تعزيز تعلًم كل طفل وتشجيع تنمية المهارات األساسية .ويدير المجلس عملية التسجيل المركزية ويدعم إمكانية
وصول جميع األطفال ومشاركتهم في برنامج الروضة لألطفال الذين تبلغ إعمارهم أربع سنوات في السنة السابقة لدخول
المدرسة.
سحر الخيال ()Imagination Magic
هو برنامج فنون وقراءة وكتابة شهري لألطفال الرضع واألطفال الصغار واألطفال ما قبل مرحلة المدرسة ،وأولياء
أمورهم ومقدمي الرعاية لهم .ويشجع البرنامج تفاعل الطفل ويوفر تجربة ممتعة وخالقة ومحفزة مليئة بالموسيقى والحركة.
صحة األم والطفل
توفر مجموعة متنوعة من الخدمات لآلباء واألمهات وأطفالهم الرضع/الصغار بما في ذلك زيارات السن والمرحلة
الرئيسية ،ودعم الرضاعة الطبيعية ،ومجموعات الوالدين الجدد وبرنامج األبوة واألمومة اإليجابي الثالثي .)Triple P( P
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الرعاية العرضية
تقدم فترات قصيرة من الرعاية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أسابيع إلى ست سنوات في جميع أنحاء البلدية ،مما
يسمح لكم بترك أطفالكم في رعايتنا أثناء حضور األعمال والمواعيد والترفيه أو ببساطة أخذ بعض من االستراحة القصيرة.
ويتألف البرنامج من مربين مؤهلين في مرحلة الطفولة المبكرة.
مجموعات اللعب
توفر فرص لألطفال من الوالدة حتى سن المدرسة وأولياء أمورهم/مقدمي الرعاية لتطوير وممارسة مهارات جديدة،
وتكوين صداقات جديدة واكتساب الثقة بالنفس .يتم تشغيل مجموعات اللعب المجتمعية من قبل العائالت المحلية ويتم تشغيل
مجموعات اللعب المدعومة بشكل عام من قبل منظمة مثل الحكومة المحلية أو مدرسة أو وكاالت دعم األسرة.
برنامج الموظف الميداني لمرحلة ما قبل المدرسة
يقدم برنامج الموظف الميداني لمرحلة ما قبل المدرسة الدعم والخدمات المهنية لرياض األطفال الممولة من قبل حكومة فيكتوريا
لبناء قدرتها على توفير إمكانية وصول ومشاركة األطفال ذوي االحتياجات اإلضافية .يقدم الموطقون الميدانيون لمرحلة ما قبل
المدرسة ( )PSFOsمجموعة من الدعم بما في ذلك :المعلومات والموارد واستراتيجيات البرنامج وتوجيه المربين وتحديد مسارات
اإلحالة لدعم األطفال وأسرهم للمشاركة في رياض األطفال.

الرعاية أثناء العطالت
توفر التعليم والرعاية عالية الجودة في بيئة آمنة لألطفال في سن المدرسة االبتدائية خالل العطل المدرسية الحكومية في
فيكتوريا .يعمل البرنامج من الساعة  0.16صباحاً حتى  0.16مساءً من االثنين إلى الجمعة (بإستثناء أيام العطالت
الرسمية) ،وهو مصمم ومخطط من قبل مربين محترفين ليشمل مجموعة متنوعة من األنشطة والرحالت التي تقوم على
إحتياجات وإهتمامات وأفكار األطفال.
لمزيد من المعلومات حول أي من البرامج والخدمات المذكورة أعالﻩ يرجى االتصال بمجلس مدينة ميلتون على الرقم
 9747 7200أو زيارة melton.vic.gov.au

