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سواالت متداولی که باید از ارائه دهنده مراقبت از کودکان پرسید
برنامه های باکیفیت مراقبت از کودکان احساس ایمنی، پشتیبانی و ح�یت را به آنان می بخشد. این برنامه ها با ایجاد 

رابطه با خانواده ها و مربیان و نیز فراهم آوردن محیطی تعاملی و دلگرم کننده که برای رشد و شکوفایی کودکان الزم

است، یادگیری و پیرشفت آن ها را تسهیل می کند.

هزینه ها و ظرفیت
آیا برای فرزند من ظرفیت خالی دارید؟ (ا گر نه، آیا لیست انتظار وجود دارد و اینکه چه زمانی 1. 

طول می کشد؟)

هزینه این برنامه چقدر است؟ آیا هزینه های اضافی نیز وجود دارد؟ (از پر ستاران بخواهید که هزینه های 2.

 اضافی مانند هزینه تعطیالت، بی�ری، تأخیر در حضور یا ارائه درخواست را توضیح دهند)

آیا در این مرکز ظرفیت های یارانه ای وجود دارد؟ 3.

آیا ثبت نام §ام وقت و پاره وقت ارائه می دهید؟ 4.

زمان  سوار کردن/ برگرداندن تا چه حد انعطاف پذیر است؟ 5.

پرستاران چگونه با والدین ارتباط برقرار می کنند و والدین چگونه می توانند مالقات داشته باشند؟ 6.

حقیقت: 

ش� می توانید در مرکز مجاز یا 

در خانه مراقبت دریافت کنید. برخی 

پرستاران خانگی با یک آژانس مجاز 

کار می کنند و سایرین بدون مجوز 

هستند. هزینه ها متغیر است.

سالمت و ایمنی
آیا ش� مجوز دارید یا خیر؟1. 

ش� از چه تعداد کودک مراقبت می کنید؟2. 

چگونه از سالمت کودکان اطمینان حاصل می کنید؟ (مواردی مانند خواب و نظافت)3. 

وقتی کودکی بی�ر می شود، چه اتفاقی می افتد؟ (مثال آیا به خانه فرستاده می شوند یا به آن ها دارو داده می شود)4. 

حقیقت:

پرستاران بدون مجوز ممکن است 

برای بیش از پنج کودک در منزل کار 

نکنند.
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چه اقدامات ایمنی ای اجرا می شود؟ (مثال خاموش کننده های آتش، دستگاه های تشخیص دود/مونوکسید کربن، کمک های اولیه، درهای خروج 5. 

 اضطراری و رسپوش های پریز)

برنامه ش� برای مواقع نیاز به خروج اضطراری چیست؟6. 

آیا برنامه آنافیالکسی برای کودکان مبتال به آلرژی های حاد دارید؟7. 

غذا و تغذیه
چه نوع میان وعده ها و غذاهایی رسو می کنید؟1. 

آیا غذا در محل آماده می شود یا در جای دیگر آماده و به مرکز منتقل می شود؟2. 

آیا برخی رسو غذاها (مانند آجیل یا سایر مواد حساسیت زا) در مرکز ممنوع است؟3. 

آیا می توانید نیازهای مربوط به رژیم غذایی خانواده ما را برطرف سازید؟4. 

آیا برای شیر دوشیده شده یخچال وجود دارد و اینکه آیا برنامه زمان بندی شده خاصی برای تغذیه 5. 

دارید؟

جویا باشید: 

برنامه های غذایی که 

دربرگیرنده هر 4 گروه غذایی باشد.

یادگیری و بازی
فرزندم در طول روز چه کارهایی انجام خواهد داد؟1. 

محتوای بازی چگونه باعث تقویت یادگیری، خالقیت و تعامل اجت�عی می شود؟2. 

چگونه کودکان را به بازی های سالنی و فضای باز ترغیب می کنید؟ چه مدت زمانی در محوطه 3. 

بیرون رص ف می شود؟

چگونه سنت  های فرهنگی مختلف در برنامه گنجانده می شود؟4. 

اعضای خانواده چگونه در این برنامه مشارکت می کنند؟5. 

اگر فرزندم عصبانی یا ناراحت شود چه اتفاقی می افتد؟6. 

جویا باشید:

محیطی که یادگیری کودکان - 

 را از طریق بازی و اکتشاف

 تقویت کند.

مشارکت خانواده مورد - 

استقبال و ترغیب باشد.

پرستاران و متخصصان آموزش دیده
کارکنان و مراقبت کنندگان چه مهارت ها یا آموزش هایی را دار ند؟ (مثال مربی مجاز کودکان در 1. 

 سنین پایین)

آیا کسی در مرکز مجوز CPR و کمک های اولیه دارد؟2. 

وقتی کارکنان یا پرستاران بی�رند یا حضور ندارند، چه اتفاقی می افتد؟3. 

جویا باشید: 

کارکنان یا پرستاری که واجد 

مهارت یا آموزش الزم مربوط به کار 

کردن با کودکان باشد.
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