
 

 

 (EECDالتعليم وتنمية الطفولة المبكرة )
 

 األسئلة المتكررة
 تسجيل األطفال عبر اإلنترنت -بوابة الوالدين 

 
 

 ما هي بوابة الوالدين؟  السؤال:
 

االتصال الخاصة بهم، وحتى  يمكنك البحث عن مرافق في مجتمعك، وعرض تفاصيل   بوابة الوالدين هي أداة آمنة عبر اإلنترنت مصممة للعائالت.  اإلجابة: 
يمكنك أيًضا الوصول إلى تقارير تفتيش مرافق رعاية األطفال ومعلومات حول إعانات رعاية األطفال والموارد   معرفة ما إذا كان لديهم أي مساحات متاحة. 

  األخرى.
 

 س: لماذا يجب علي تسجيل طفلي عبر اإلنترنت اآلن؟ 
 

في   اإلنترنت  التسجيل عبر  الصف  ج. سيساعد  المبكر حتى  التعلم  بدًءا من  األمور  أولياء  برونزويك   12دعم  نيو  فريد في  تعليمي  إنشاء رقم  من خالل 
(NBEN.)  علمين  سيساعد هذا في تقليل العمل اإلداري للعائالت ومشغلي رعاية األطفال ومساعدتنا على تحسين الخدمات وإعانات رعاية األطفال وبرامج المت

  بشكل مبكر. 
 

 هل ما زلت بحاجة إلى حساب على بوابة الوالدين ولتسجيل طفلي؟  ماذا لو كان طفلي يحضر بالفعل إلى دار رعاية األطفال؟ ل:السؤا
 

ورعاية  ر  نعم، نظًرا ألن تسجيل األطفال عبر اإلنترنت هو عملية جديدة، فإن جميع العائالت التي لديها طفل يحضر إلى مؤسسة مرخصة للتعليم المبك  اإلجابة: 
  ستتلقى بريًدا إلكترونيًا من مزود رعاية األطفال لبدء هذه العملية. األطفال سوف تحتاج إلى قبول عرض التسجيل من خالل بوابة الوالدين.

 
ى القيام بذلك مرة  وسوف تحتاج إل إنشاء حساب هو أمر سريع وسهل وآمن.  إذا لم يكن لديك بالفعل حساب على بوابة الوالدين، فستحتاج إلى إنشاء حساب. 

 واحدة فقط. 
 

 س: ماذا لو كان طفلي يحضر في أكثر من مرفق؟ 
 

إذا كنت تشارك الحضانة، فسيحتاج كال مقدمي الرعاية   ج: إذا كان طفلك يحضر في أكثر من مركز رعاية أطفال، فستحتاج إلى قبول عرض تسجيل لكل منها.
 الوالدين وسيتلقى كل منهم عرض تسجيل من مقدمي رعاية األطفال المعنيين.إلى إنشاء حساب خاص بهم في بوابة 

 
 . 12هذا الرقم هو رقم فريد لكل طفل ويتم استخدامه حتى الصف  واحد فقط لكل طفل.  NBENومع ذلك، سيتم إصدار رقم 

 
 س: ماذا لو قمت بنقل طفلي إلى دار رعاية أطفال أخرى؟ 

 
ستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب   األطفال الجديد إليك بريًدا إلكترونيًا يحتوي على تفاصيل عرض التسجيل الجديد الخاص بك.ج. سيرسل مقدم رعاية 

 بوابة الوالدين اآلمن وتأكيد المعلومات وقبول التسجيل. 
 

تقع على عاتق مقدم رعاية األطفال مسؤولية االحتفاظ بقائمة    ابق.لن يتعين عليك إلى اتخاذ أي إجراء إلزالة طفلك من قائمة التسجيل لمقدم رعاية األطفال الس
  تسجيل دقيقة لمنشآتهم. 

 
 
 

 س: ما هي المدة التي يجب أن أقبل فيها عرض التسجيل عبر اإلنترنت؟ 
 

ل من  ج. سيظل عرض التسجيل عبر اإلنترنت من مرفق رعاية األطفال الخاص بك مفتوًحا لمدة خمسة أيام من تاريخ إصداره. سيضمن قبول عرض التسجي 
 موفر رعاية األطفال الخاص بك في أسرع وقت ممكن أن تحافظ أنت وموفر رعاية الطفل على إمكانية الوصول إلى الدعم والخدمات القيمة.  

 
 
 



  

 

 س: ما هي المعلومات التي سأحتاج إلى تقديمها؟ 
 
ج: بمجرد حصولك على عرض التسجيل من مزود رعاية الطفل الخاص بك، سوف تكمل تسجيل طفلك عن طريق إدخال اسمه وتاريخ ميالده وإما رقم  

  (، وقبول عرض التسجيل. NBENالرعاية الطبية أو الرقم التعليمي في نيو برونزويك )
 

هما معرفان فريدان سيسمحان لنا بالتحقق من أن طفلك مقيم في نيو برونزويك، والتأكد من أن كل طفل لديه    NBENالخاص بطفلك ورقم    Medicareرقم  
 ملف تعريف واحد فقط. 

 
 ولماذا أحتاج إليه؟  NBENس: ما هو رقم 

 
للطفل    NBENسوف يتم استخدام رقم   هو رقم فريد مخصص لكل طفل يحضر إلى منشأة أو مدرسة مرخصة لرعاية األطفال في المقاطعة.   NBENج: رقم  

إذا كان لديك طفل في المدرسة، فسيظهر هذا الرقم في بطاقة التقرير   طوال فترة تعليمه بالكامل من الطفولة المبكرة حتى التخرج من الصف الثاني عشر. 
 اصة به. الخ

 
 لطفلي / لست متأكًدا من مكان وجوده؟  NBENأو  Medicareس: ليس لدي رقم 

 
أو    NBENيمكنك قبول عرض التسجيل دون إدخال رقم    ، فيرجى متابعة التسجيل عبر اإلنترنت. Medicareأو    NBENج: إذا لم يكن لدى طفلك رقم  

Medicare  .معك ممثل من وزارة التعليم وتنمية الطفولة المبكرة ألغراض التحقق. سيتابع  الخاص بطفلك، واتباع الخطوات التالية  
 

 من لديه حق الوصول إلى معلومات طفلي؟  السؤال:
 

  رور. ج. تعد بوابة الوالدين موقعًا آمنًا وال يمكن الوصول إليه إال بواسطة مالك حساب “بوابة الوالدين”، من خالل اسم المستخدم وكلمة الم
 

يتضمن ذلك التفاصيل التي وافقت عليها، مثل المعلومات   مقدم رعاية األطفال الخاص بك من الوصول فقط إلى المعلومات المتعلقة بعرض التسجيل. سيتمكن 
 الشخصية األساسية، وعدد األيام التي سيحضرها طفلك إلى المنشأة والرسوم المقابلة. 

 
 ماذا علي أن أفعل؟  نت.س: ليس لدي عنوان بريد إلكتروني أو اتصال باإلنتر

 
تسجيل  ج: إذا لم يكن لديك عنوان بريد إلكتروني، أو لديك وصول محدود إلى اإلنترنت، فسيكون بمقدور مرفق رعاية األطفال الخاص بك تقديم عرض  

 الرمز الفريد الخاص بك، من أجل إكمال عملية التسجيل. ستحتاج بعد ذلك إلى االتصال بإدارة التعليم وتنمية الطفولة المبكرة، وتقديم    بتنسيق ورقي مع رمز.
 

 مزيد من المعلومات: 
السبت من  مساًء أو  7:30صباًحا حتى   8:30إذا كان لديك أي أسئلة إضافية بخصوص بوابة الوالدين، يرجى االتصال من االثنين إلى الجمعة من الساعة 

EECDPortal-مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني على )االتصال بدون تكلفة( أو  1-888-762-8600ظهًرا على الرقم  1:00صباًحا حتى   9:00
PortailEDPE@gnb.ca 
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