
 

 

معلومات مهمة لآلباء واألمهات الذين لديهم أطفال في رعاية  -تسجيل األطفال عبر اإلنترنت 

 األطفال 

( بتنفيذ تسجيل األطفال عبر اإلنترنت لآلباء واألمهات  EECDتقوم وزارة التعليم وتنمية الطفولة المبكرة )

يمكن الوصول   بدوام كامل، أو بدوام جزئي، أو قبل أو بعد المدرسة.  - األطفال  الذين لديهم أطفال في رعاية  

بوابة الوالدين هي "موقع شامل"   إلى هذه المعلومات من خالل بوابة الوالدين، وهي أداة آمنة عبر اإلنترنت.

التفاعل مع   التعليمية لطفلك، بدًءا من تسجيله في منشأة مرخصة    EECDيمكنك من خالله  التجربة  طوال 

 كل المعلومات التي تحتاجها، في مكان واحد. .12لرعاية األطفال حتى الصف 

 

 

 كيف يعمل الموقع 

سيمكن ذلك طفلك   لوالدين.من اآلن فصاعًدا، سيحتاج كل طفل في نيو برونزويك يحضر إلى منشأة رعاية أطفال مرخصة إلى التسجيل من خالل بوابة ا 

هذا رقم فريد يتم تخصيصه لكل طفل يحضر إلى منشأة أو مدرسة مرخصة لرعاية   (.NBENمن الحصول على الرقم التعليمي في نيو برونزويك )

  األطفال وسيستخدمه طفلك طوال تجربته التعليمية بأكملها.

سيكون هذا   وسيرسل إليك بريًدا إلكترونيًا يؤكد تفاصيل ترتيبات رعاية الطفل الخاصة بك.سيبدأ مقدم رعاية األطفال في عملية التسجيل عبر اإلنترنت  

بمجرد استالم البريد اإللكتروني، ستحتاج إلى إنشاء حساب في بوابة   هو الحال سواء كان طفلك جديًدا في المنشأة، أو إذا كان يحضر لفترة من الوقت.

إذا قمت بتغيير المرافق في المستقبل، فسوف يرسل لك مزود رعاية األطفال الجديد   إنه سهل وسريع.  الخاصة بك.الوالدين وتأكيد ترتيبات رعاية الطفل  

 عرًضا جديًدا للتسجيل من منشأته. 

 

 قائمة التحقق الخاصة بك 

  بمجرد أن تتلقى معلومات التسجيل من مزود رعاية األطفال الخاص بك، ستقوم بتسجيل طفلك عن طريق إدخال:

  سماال ✓

  تاريخ الميالد  ✓

  أو  Medicareمعلومات  ✓

  (*NBENالرقم التعليمي في نيو برونزويك ) ✓

 يمكن العثور على هذا الرقم في بطاقة تقرير طفلك. * قد يكون لديك هذا الرقم بالفعل إذا كان طفلك يذهب إلى المدرسة.

 

 

اإلنترنت   عبر  التسجيل  يضع 

رعاية   لرسوم  األساس  أيًضا 

للوالدين   المخفضة  األطفال 

المستقبلي   التمويل  وسيوجه 

نيو   في  الدعم  وبرامج 

 برونزويك.



 

 معلومات طفلك آمنة ومحمية. 

هذه البوابة هي موقع آمن وال يمكن الوصول إليه إال بواسطة مالك حساب “بوابة الوالدين”، من   .EECDيتم تشغيل وصيانة بوابة الوالدين من قبل 

ه هي  هذ  سيتمكن مقدم رعاية األطفال الخاص بك من الوصول فقط إلى المعلومات المتعلقة بترتيبات التسجيل. خالل اسم المستخدم وكلمة المرور.

 التفاصيل التي اتفقت عليها أنت والُمشغل، مثل عدد األيام التي سيحضرها طفلك إلى المنشأة والرسوم المقابلة. 

 

 

 ماذا تفعل بوابة الوالدين أيًضا؟
 تتضمن بوابة الوالدين دليالً عبر اإلنترنت لجميع مشغلي رعاية األطفال المرخصين في نيو برونزويك. 

 تتيح لك البوابة: 

 االبحث عن المرافق في مجتمعك •

 عرض تفاصيل االتصال بهم وتقارير الفحص  •

 معرفة ما إذا كان لديهم أي مساحات متاحة •

 األطفال  البحث والتقدم بطلب للحصول على إعانات رعاية  •
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يرجى االتصال بنا. هل تريد معرفة المزيد أو تحتاج إلى مساعدة؟

 بعد منتصف الليل  1:00صباًحا حتى  9:00مساًء أو السبت من   7:30صباًحا حتى   8:30يرجى االتصال من االثنين إلى الجمعة من الساعة 

 EECDPortal-PortailEDPE@gnb.ca)اتصال مجاني( أو مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني على   8600-762-888-1على الرقم  


