
 

 

 (EECDآموزش و رشد اوایل کودکی )
 

 سواالت متداول 
 نام آنالین کودکثبت  - ( Parent Portal) »پورتال والدین«

 
 

 س: »پورتال والدین« چیست؟ 
 

توانید مراکز اجتماع خود را جستجو کنید، اطالعات تماس  ها طراحی شده است. می ج: »پورتال والدین« یک ابزار آنالین و ایمن است که برای خانواده 
العات درباره  های بازرسی از مرکز نگهداری از کودک، اط توانید به گزارش ها را ببینید و حتی ببینید که ظرفیت خالی دارند یا خیر. همچنین میآن

 های نگهداری از کودک و منابع دیگر دسترسی پیدا کنید.  یارانه
 

 نام کنم؟ س. چرا در حال حاضر باید فرزندم را به صورت آنالین ثبت 
 

کمک    12فرد برای پشتیبانی از والدین از سطح نوآموزی تا کالس  ( منحصربه NBENنام آنالین با ایجاد یک شماره آموزش برانزویک جدید )ج. ثبت
های نگهداری از  کند خدمات، یارانه کند و به ما کمک می ها و مسئوالن نگهداری از کودک کمک می کند. این امر به کاهش کار اداری برای خانواده می

 های نوآموزان را بهبود ببخشیم.  کودک و برنامه 
 

شود؟ آیا همچنان الزم است حساب »پورتال والدین« داشته باشم و فرزندم  رود چه می کودک من همین حاال به یک مرکز نگهداری از کودک می س: اگر  
 نام کنم؟ را ثبت 
 

ی از کودک دارای مجوز  هایی که فرزندشان به یک مرکز نوآموزی و نگهدارنام آنالین کودک« فرآیندی جدید است، همهٔ خانوادهج:  بله، ازآنجاکه »ثبت
دهنده خدمات نگهداری از کودک  نام را از طریق »پورتال والدین« قبول کنند. شما برای شروع این فرآیند از طرف ارائه رود باید یک پیشنهاد ثبت می

 خود ایمیلی دریافت خواهید کرد.  
 

 کار سریع، راحت و ایمن است. تنها الزم است یک بار این کار را انجام دهید.   اگر از قبل حساب »پورتال والدین« ندارید، باید یک حساب ایجاد کنید. این
 

 شود؟  رود چه می س. اگر فرزندم به بیش از یک مرکز می 
 

مشترک  نام هرکدام از مراکز را قبول کنید. اگر حضانت  رود، الزم است پیشنهاد ثبت ج. اگر فرزند شما به بیش از یک مرکز نگهداری از کودک می 
نامی دهندگان نگهداری از کودک خود پیشنهاد ثبتدهندۀ مراقبت باید در »پورتال والدین« حسابی برای خود بسازند و هر والد از ارائه دارید، هردو ارائه 

 دریافت خواهد کرد. 
 

 آن را خواهد داشت.  12 فرد است و تا کالسصادر خواهد شد. این شماره برای کودک منحصربه  NBENاما برای هر کودک تنها یک 
 

 شود؟ س. اگر فرزندم را به یک مرکز نگهداری از کودک دیگر منتقل کنم چه می 
 

نام جدید برای شما ارسال خواهد کرد. الزم است وارد حساب ایمن »پورتال  دهندۀ جدید نگهداری از کودک شما ایمیلی شامل جزییات پیشنهاد ثبتج. ارائه 
 نام را قبول کنید.ت را تأیید کنید و ثبتوالدین« خود شوید، اطالعا 

 
دهندۀ نگهداری از کودک است  دهندۀ نگهداری از کودک سابق کاری انجام دهید.  وظیفۀ ارائه نام ارائهالزم نیست برای حذف کودک خود از فهرست ثبت 

 نام صحیحی برای مرکز خود نگه دارد.  که فهرست ثبت 
 
 
 
 

 نام آنالین را قبول کنم؟پیشنهاد ثبت س. چه مدت فرصت خواهم داشت تا 
 



  

 

دهندۀ نام از ارائه نام آنالین از مرکز نگهداری از کودک شما تا پنج روز پس از تاریخ صدور آن موجود خواهد بود. پذیرش پیشنهاد ثبتج. پیشنهاد ثبت
خدمات ارزشمند  ها و  دهندۀ نگهداری از کودک شما همچنان به حمایت نگهداری از کودک خود در اسرع وقت اطمینان حاصل خواهد کرد که شما و ارائه 

 دسترسی داشته باشید.  
 

 س. چه اطالعاتی الزم است ارائه کنم؟
 

  Medicareنام کودک خود را با واردسازی نام او، تاریخ تولد، یا شماره  دهندۀ نگهداری از کودک خود، ثبتنام از ارائه ج. پس از دریافت پیشنهاد ثبت
 نام کامل خواهید کرد.  ( و پذیرش پیشنهاد ثبت NBENشماره آموزش برانزویک جدید ) یا
 

سازند مطمئن شویم کودک شما ساکن نیوبرانزویک است و  فرد هستند که ما را قادر می ی منحصربه هاکودک شما شناسه   NBENو    Medicareشماره 
 همچنین مطمئن شویم که هر کودک تنها یک پروفایل دارد. 

 
 چیست و چرا آن را الزم دارم؟  NBENس. شماره 

 
رود صادر  فرد است که برای هر کودکی که به یک مرکز دارای مجوز نگهداری از کودک یا مدرسه در استان مییک شماره منحصربه   NBENج.  
برای کودک خواهد بود. اگر کودکی دارید که به مدرسه    12التحصیلی از کالس  در همه مدت تحصیل کودک از سطح نوآموزی تا فارغ  NBENشود.  می
 شود. ره در کارنامهٔ او نوشته می رود، این شمامی
 

 ندارم / مطمئن نیستم کجاست؟  NBENیا  Medicareس. برای فرزندم شماره 
 

یا    NBENنام را بدون واردسازی  توانید پیشنهاد ثبت نام آنالین را انجام دهید.  می ندارد، لطفاً ثبت  Medicareیا شماره    NBENج. اگر فرزند شما  
ای از وزارت آموزش و رشد اوایل کودکی برای مقاصد تصدیق اطالعات  فرزند خود قبول کنید و مراحل بعدی را انجام دهید.  نماینده  Medicareشماره  

 با شما تماس خواهد گرفت.  
 

 : چه کسی به اطالعات فرزند من دسترسی دارد؟  س
 

 تواند به آن دسترسی پیدا کند.  ج. »پورتال والدین« سایتی ایمن است و تنها صاحب حساب »پورتال والدین« از طریق نام کاربری و رمز عبور خود می 
 

شود که درمورد آن  سی خواهد داشت. این اطالعات شامل جزییاتی مینام دستردهندۀ نگهداری از کودک شما تنها به اطالعات مربوط به پیشنهاد ثبتارائه
 های مربوطه. اید، مانند اطالعات شخصی پایه، تعداد روزهایی که فرزندتان به مرکز خواهد رفت و هزینه توافق کرده 

 
 س. من نشانی ایمیل یا دسترسی به اینترنت ندارم. باید چه کار کنم؟ 

 
نامی به صورت کاغذی  تواند پیشنهاد ثبتدسترسی ندارید یا به اینترنت دسترسی محدود دارید، مرکز نگهداری از کودک شما میج. اگر به نشانی ایمیل  

فرد را ارائه  نام با وزارت آموزش و رشد اوایل کودکی تماس بگیرید و کد منحصربه به همراه یک کد به شما ارائه کند.  الزم است برای تکمیل فرآیند ثبت 
 د.کنی 
 

 اطالعات بیشتر: 
صبح تا    9:00ها ساعت شنبهعصر یا   7:30صبح تا   8:30اگر سواالت بیشتری در رابطه با »پورتال والدین« دارید، لطفاً دوشنبه تا جمعه از ساعت 

برای مال  PortailEDPE@gnb.ca-EECDPortalبه نشانی )بدون هزینه( تماس بگیرید یا  1-888-762-8600بعدازظهر با شماره  1:00

 ایمیل ارسال کنید 
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