
 

 

 اطالعات مهم برای والدین دارای فرزندان تحت نگهداری - نام آنالین کودک« »ثبت

نام آنالین کودک« را برای والدینی که دارای کودکان  ( »ثبتEECDوزارت آموزش و رشد اوایل کودکی )

وقت، پیش یا پس از مدرسه. امکان دسترسی به  وقت، پارهنگهداری تمام  -کند  تحت نگهداری هستند اجرا می

آنالین و ایمن، وجود دارد. »پورتال والدین« یک سایت  این اطالعات از طریق »پورتال والدین«، یک ابزار  

نام او در مرکز دارای مجوز  کاره است برای شما تا بتوانید طی تجربه تحصیل فرزند خود، که از ثبتهمه

در ارتباط باشید. همهٔ اطالعاتی    EECDیابد، با  ادامه می  12شود و تا کالس  نگهداری از کودک شروع می

 ر یک جا. که الزم دارید، د

 

 

 

 نحؤه کار  

نام شوند.  روند باید از طریق »پورتال والدین« ثبتاز این پس، همهٔ کودکان در نیوبرانزویک که به یک مرکز دارای مجوز نگهداری از کودک می

فرد است  ( دریافت کند. این یک شماره منحصربهNBENآورد که فرزند شما یک شماره آموزش برانزویک جدید )این امر امکان آن را فراهم می

شود و در تمام طول تجربهٔ تحصیل فرزند شما  رود صادر میکه برای هر کودکی که به یک مرکز دارای مجوز نگهداری از کودک یا مدرسه می

 برای او یکسان خواهد بود.  

خواهد کرد و ایمیلی برای شما ارسال خواهد کرد که جزئیات قرار نگهداری از کودک شما  نام را آغاز  دهندۀ نگهداری از کودک شما فرآیند ثبتارائه

رود، فرآیند یکسان خواهد بود. پس از دریافت ایمیل،  نام شده باشد، چه مدتی باشد که به مرکز می کند. چه فرزند شما تازه در مرکز ثبترا تأیید می

ایجاد کنید و قرار نگهداری از کودک خود را تأیید کنید. فرآیند آن راحت و سریع است. اگر در آینده  الزم خواهد بود حسابی در »پورتال والدین«  

 نام از مرکز خود برای شما ارسال خواهد کرد. دهندۀ نگهداری از کودک جدید شما یک پیشنهاد جدید ثبتمراکز خود را تغییر دهید، ارائه

 

 لیست چک

نام او را انجام خواهید  دهندۀ نگهداری از کودک خود، با واردسازی اطالعات زیر درمورد فرزند خود ثبتاز ارائهنام  پس از دریافت اطالعات ثبت

 داد:  

 نام   ✓

 تاریخ تولد   ✓

 یا    Medicareاطالعات   ✓

 (*  NBENشماره آموزش برانزویک جدید ) ✓

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

 اطالعات کودک شما امن و محفوظ است.  

نام آنالین همچنین اساس  ثبت

های نگهداری از  کاهش هزینه 

کودک برای والدین را  

کند و هدایتگر  گذاری می پایه

های تأمین مالی و برنامه 

نیوبرانزویک  حمایتی آینده در 

 خواهد بود. 



 

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 قرار ثبتی پیدا کند. ارائهتواند به آن دسترسنام کاربری و رمز عبور خود می

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

 های مربوطه. خواهد رفت و هزینه

 

 

 کند؟»پورتال والدین« دیگر چه کار می
 »پورتال والدین« شامل فهرست آنالینی از تمام مسئوالن مراکز دارای مجوز نگهداری از کودک در نیوبرانزویک است. 

 دهد: »پورتال« امکانات زیر را به شما می

 جستجوی مراکز در اجتماع خود  •

 های بازرسی مراکز مشاهده جزئیات تماس و گزارش •

 مشاهده آنکه ظرفیت خالی دارند یا خیر •

 ها های نگهداری از کودک و درخواست برای آنتحقیق درمورد یارانه •
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خواهید اطالعات بیشتری کسب کنید یا نیاز به کمک دارید؟ با ما تماس بگیرید. می

  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   

 ال کنید ارس


