Онлайн-реєстрація дитини – важливі відомості для батьків та
дітей у догляді за дітьми
Відділ освіти й розвитку дітей у ранньому віці (EECD) реалізує онлайнреєстрацію дитини для батьків з дітьми, які відвідують дитячі установи – на
повний день, частковий день, до чи після школи. Ці відомості надаються з
допомогою батьківського порталу – захищеного онлайн-інструменту.
Батьківський портал – це універсальна платформа для вашої взаємодії з
EECD в ході освітнього процесу вашої дитини, починаючи з моменту
реєстрації в ліцензованій дитячій установі до 12 класу. Уся потрібна
інформація знаходиться на одній платформі.

Як це працюватиме

Онлайн-реєстрація також
стає
підґрунтям
для
надання
батькам
знижених тарифів за
догляд за дітьми і
допоможе з участю в
майбутніх
програмах
фінансування
та
підтримки
в
НьюБрансвіку.

Забігаючи наперед, кожна дитина в Нью-Брансвіку, яка відвідує ліцензовану дитячу установу, повинна
буде зареєструватися з допомогою батьківського порталу. Це дасть змогу вашій дитині отримати
освітній номер Нью-Брансвіка (NBEN). Це унікальний номер, що призначається кожній дитині, яка
відвідує ліцензовану дитячу установу чи школу, і буде використовуватися впродовж усього періоду
навчання дитини.
Ваш постачальник дитячих послуг ініціює процес онлайн-реєстрації і надішле вам електронний лист,
який містить подробиці вашого договору з догляду за дітьми. Це стосується як випадків, коли дитина
лише починає відвідувати дитячу установу, так і випадків, коли вона вже приймає участь у процесі
догляду за дітьми. Після отримання електронного листа вам потрібно створити обліковий запис на
батьківському порталі і підтвердити домовленості щодо вашої дитини. Це просто й швидко. При зміні
установи в майбутньому ви отримаєте нову пропозицію реєстрації в установі від нового постачальника
дитячих послуг.

Ваш контрольний список
Після отримання відомостей про реєстрацію від постачальника дитячих послуг ви реєструєте свою
дитину, вводячи наступні дані:
✓
✓
✓
✓

Ім'я
Дата народження
Відомості про Medicare або
Освітній номер Нью-Брансвіка (NBEN)*

*Можливо, цей номер у вас уже є, якщо ваша дитина відвідує школу. Його можна знайти в табелі
успішності вашої дитини.

Відомості про вашу дитину захищені й у безпеці.
Керування й обслуговування батьківського порталу здійснює EECD. Це безпечний сайт, доступ до
облікового запису батьківського порталу має лише його власник, який для цього використовує ім'я
користувача й пароль. Ваш постачальник дитячих послуг має доступ лише до відомостей, які
стосуються домовленостей щодо реєстрації. Це відомості, про які ви домовилися з компанією з
догляду за дітьми, наприклад, кількість днів, упродовж яких ваша дитина буде відвідувати установу й
пов'язані тарифи.

Які ще є функції батьківського порталу?
Батьківський портал містить онлайн-каталог усіх ліцензованих компаній, які надають дитячі
послуги в Нью-Брансвіку.
Портал дає вам змогу виконати наступні дії:
• Пошук установ у вашій громаді
• Перегляд їхніх контактних даних та звітів про перевірку
• Перегляд наявності місць
• Ознайомлення з й звернення за дитячими субсидіями
•

Хочете дізнатися більше чи вам потрібна допомога? Зверніться до нас.
Телефонуйте з понеділка по п'ятницю, від 8:30 до 19:30 год. або в суботу від 9:00 до 13:00 год.
за номером 1-888-762-8600 (безкоштовно) або надішліть електронний лист на адресу
EECDPortal-PortailEDPE@gnb.ca

