
 

 

 به »پورتال والدین« خوش آمدید 
 

امن است: یک سایت همه و  آنالین  ابزار  والدین« یک  بتوانید طی تجربه  »پورتال  تا  برای شما  کاره 

در ارتباط باشید. برای پذیرش    EECDبا    12تحصیل فرزند خود از دوران پیش از مدرسه تا کالس  

ثبت ارائهپیشنهاد  که  »پورتنامی  به  باید  است،  داده  شما  به  شما  کودک  از  نگهداری  والدین«  دهندۀ  ال 

 دهندهٔ خود پیشنهاد دریافت خواهید کرد: دسترسی داشته باشید. در شرایط زیر از ارائه

a) رود کنیم به یک مرکز دارای مجوز نگهداری از کودک میفرزند شما در حال حاضر و حینی که ما سیستم جدید را اجرایی می 

b) رود فرزند شما برای اولین بار به مرکز نگهداری از کودک می 

c) کندمرکز فرزند شما در هر زمان تغییر می 

d) رودفرزند شما به بیش از یک مرکز می 

 دهندۀ نگهداری از کودک شما نام از ارائه دریافت پیشنهاد ثبت – 1مرحله 
 

کند. این پیشنهاد  میدهندۀ نگهداری از کودک شمایمیلی برای شما ارسال کرده است که جزئیات قرار نگهداری از کودک شما را تأیید ارائه

 نام شما است و چنین ظاهری خواهد داشت: ثبت

 

نام آنالین همچنین اساس کاهش ثبت

های نگهداری از کودک برای  هزینه

کند و هدایتگر  گذاری می والدین را پایه

های حمایتی آینده  تأمین مالی و برنامه

 در نیوبرانزویک خواهد بود.

 



 

 آوری اطالعات الزمجمع  – 2مرحله 

نام او را در »»پورتال  دهندۀ نگهداری از کودک خود، با واردسازی اطالعات زیر درمورد فرزند خود ثبتنام از ارائهپس از دریافت پیشنهاد ثبت

 والدین« انجام خواهید داد:  

 نام   ✓

 تاریخ تولد   ✓

 یا    Medicareاطالعات   ✓

 (*  NBENشماره آموزش برانزویک جدید ) ✓

 توانید این شماره را در کارنامهٔ کودک خود ببینید. رود، ممکن است از قبل این شماره را داشته باشید. می* اگر کودک شما به مدرسه می

 

 ایجاد حساب در »پورتال والدین«  – 3مرحله 

کنید و حسابی ندارید، باید با واردسازی نشانی ایمیل خود و ایجاد رمز عبور یک حساب بسازید.  ار به »پورتال« مراجعه میاگر برای اولین ب

 فرآیند آن سریع، ایمن و راحت است. 

 

 

 

 



 

 افزودن اطالعات فرزند خود   – 4مرحله 

 فرزند خود را وارد کنید.  NBENیا  Medicareصرفاً مراحل را دنبال کنید و نام، تاریخ تولد و شماره 

 اطالعات فرزند شما به صورت ایمن و محفوظ ذخیره خواهد شد. 

شود. »پورتال والدین« سایتی ایمن است و تنها صاحب حساب »پورتال والدین« از طریق  اداره و نگهداری می EECD»پورتال والدین« توسط 

نام  دهندۀ نگهداری از کودک شما تنها به اطالعات مربوط به توافق ثبتتواند به آن دسترسی پیدا کند. ارائهنام کاربری و رمز عبور خود می

اید، مانند تعداد روزهایی که فرزندتان به مرکز  جزییاتی است که شما و مسئول مرکز درمورد آن توافق کرده  دسترسی خواهد داشت. این اطالعات

 های مربوطه. خواهد رفت و هزینه

 

 پذیرش پیشنهاد – 5مرحله 

سپس حق انتخاب خواهید داشت که پیشنهاد  مشاهده خواهند بود. اید قابلدهندۀ نگهداری از کودک شما بر سر آن توافق کردهجزییاتی که شما و ارائه

 نام فرزند خود را بپذیرید یا آن را رد کنید. ثبت

رود پیشنهاد را بپذیرید تا فرزند شما حینی که این  خواهشمندیم اگر فرزند شما در حال حاضر به یک مرکز دارای مجوز نگهداری از کودک می

نام آنالین کودک« حجم کار اداری را برای مسئوالن کاهش خواهد  نام آنالین شود. »ثبتثبت کنیم بخشی ازسیستم را در نیوبرانزویک اجرایی می

های حمایتی آینده برای والدین و  داد، تصویری دقیق و کامل از نوآموزان در نیوبرانزویک ارائه خواهد داد و همچنین هدایتگر تأمین مالی و برنامه

 مسئوالن مراکز خواهد بود. 

 

 

 توانیم به شما کمک کنیم.مک دارید؟ با ما تماس بگیرید.  مینیاز به ک
  9:00ها ساعت عصر یا شنبه 7:30صبح تا  8:30اگر سواالت بیشتری در رابطه با »پورتال والدین« دارید، لطفاً دوشنبه تا جمعه از ساعت 

 بعدازظهر   1:00صبح تا 

برای مال ایمیل   EECDPortal-PortailEDPE@gnb.ca)بدون هزینه( تماس بگیرید یا به نشانی   8600-762-888-1با شماره   

 ارسال کنید 


